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1. INTRODUCCIÓ  
 
 

Quadres clínics sorgeix de la fusió de dues de les grans disciplines de la història: la medicina i l’art.  

L’elecció d’aquest tema va ser tot un repte, havia de trobar quelcom que em cridés suficientment l’atenció per invertir-hi les meves hores i el meu 

esforç, sempre amb l’objectiu d’extreure coneixements a nivell acadèmic però també a nivell personal. Va ser aquest últim concepte el que em va 

conduir a escollir l’art com a vehicle per a estudiar la medicina, ja que, aquestes dues disciplines són dues de les meves grans passions. 

La medicina em captiva per la seva finalitat de millorar i perllongar la vida dels éssers humans. I l’art ho fa per la capacitat d’expressar emocions 

i experiències, i per ser un testimoni fidel de la nostra història i la seva evolució.  

Aquest treball pretén mostrar, a través de l’art, com la medicina ha estat present en la nostra història i, també, veure que des de sempre les dues 

disciplines han estat imprescindibles per a l’ésser una humà i relacionades entres elles.  

L’art plasmant la medicina i la medicina esdevenint un art. 
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2. METODOLOGIA  
 

La metodologia seguida en aquest estudi es basa en una recerca 

inicial de les característiques de cada època, a fi de situar-nos 

històricament en el pensament, en les formes i condicions de vida, en 

la política... i, així, entendre millor la concepció de la medicina i de 

les malalties de cada període històric. A més, s’han buscat els 

diferents moviments artístics, els períodes en els quals han tingut 

lloc i les seves característiques, a fi de saber classificar les obres i, 

també, relacionar-les en el context de cada moment, ja que, l’art és 

influït pels canvis en el pensament, a l’igual, que la medicina.  

El fet de dividir-lo així s’ha fet amb l’objectiu de poder observar 

millor l’evolució que ha tingut la medicina i, a la vegada, facilitar la 

recerca d’informació que ha estat extreta, majoritàriament, de llibres 

relacionats amb les dues disciplines i d’Internet (sempre amb bon 

criteri), però també han servit de font d’informació: articles 

periodístics, diccionaris i llibres de text.   

Un cop s’ha tingut tota la informació i totes les obres classificades 

per èpoques, s’ha prosseguit a la selecció dels períodes que es 

tracten en el treball. Aquest podria començar a la prehistòria, on 

trobem les primeres representacions artístiques, i acabar als nostres  

 

 

dies, però el temps ha estat un factor decisiu en l’elecció del 

començament i el final del treball. Per aquesta manca de temps i, 

després de la recerca portada a terme, es va decidir que el millor 

període per començar seria Egipte (per la seva contribució a la 

medicina i, també, a l’art) i que es finalitzaria amb el segle XX. 

En tots els períodes s’ha seguit un esquema comú perquè fos més 

fàcil la comparació, l’extracció i anàlisi de les dades.També, s’ha 

tractat la concepció de medicina, malaltia i de metge, i si s’esqueia 

s’han mencionat personatges importants i el fet pel qual han 

destacat. A més, a la primera pàgina de cada època s’ha escollit una 

frase d’un autor d’aquell moment, intentant que l’essència quedés 

resumida en unes línies.  

Després de tot aquest estudi s’ha procedit a l’anàlisi de les obres. Per 

a aquest ha estat necessari un anàlisi anterior de les malalties de més 

incidència, juntament, amb el coneixement dels seus símptomes, 

especialment, dels físics, ja que, són aquests els que es poden veure 

representats en les diferents obres.  

Acompanyant a cada obra s’ha fet una descripció de la malaltia i els 

seus símptomes i, també, sempre i quan fos necessari, s’han citat els 

referents històrics. A més, en els casos en els quals la malaltia 
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afectava  l’autor, s’ha buscat informació sobre la seva biografia i 

s’ha analitzat la influència que la malaltia li va suposar en les seves 

obres, tant a nivell de simbolisme i significació, com a nivell de 

traçat, colors, tècnica...  

 

La presentació horitzontal i a dues columnes (per pàgina) del treball 

s’ha utilitzat per a poder posicionar la imatge i l’explicació 

conjuntament i, així, facilitar la comparació dels símptomes descrits 

al text amb la seva representació a l’obra. Aquesta presentació, 

horitzontal, en la qual hi ha una imatge (o dues) per pàgina, ha 

comportat que el treball tingués una major extensió quant a pàgines. 

Fet inevitable, si volia fer servir l’esquema esmentat.  

Fent referència, també, a la presentació s’ha de remarcar la 

utilització de diferents imatges d’ulls per marcar el canvi d’època. 

S’ha escollit aquest element pel fet de ser l’òrgan sensorial que 

permet a l’artista observar els seus models per després representar-

los i, també, al metge per diagnosticar moltes malalties a partir dels 

símptomes físics que presenta el pacient. A més, cada ull fa 

referència a una època i ens mostra, gràcies al seu traçat, color, 

forma... l’evolució que ha tingut l’art en la història.  

En la portada (de disseny propi) es veu un ull i uns fòrceps, 

representant la part mèdica del treball i escollit per la seva forma 

molt similar a la del globus ocular. Aquests dos elements, l’un (els 

fòrceps) fent la forma del l’altre (l’ull), és complementen de la 

mateixa forma que ho fan les dues disciplines durant tot el treball.  

Pel que fa al títol s’ha escollit per ser un joc de paraules. Aquest joc 

recau en el fet que un quadre clínic, com a definició mèdica, és el 

conjunt dels símptomes i signes d'una malaltia i, a la vegada, també 

ho podem entendre com un quadre que representa escenes mèdiques 

o fa referència a les malalties.  
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egipte 
 
 

 
 
 

“Terra fecunda que produeix gran abundància de drogues, 
unes són remeis, i altres verins, país de metges, 

els més savis del món" 
 

Heròdot
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3. INTRODUCCIÓ  
 
Sense el Nil, Egipte seria un desert 
sense vida. El riu és la principal via de 
comunicació d'Egipte i l'única font d'aigua 
efectiva.  
La divisió del terreny produïda pel Nil 
diferenciava dues zones: el desert i el 
mateix riu amb la zona cultivable als seus 
marges. Els terrenys fèrtils que el riu 
havia creat a la seva vora donaven als 
egipcis l’oportunitat de practicar una 
agricultura menys laboriosa que a altres 
zones del territori i més productiva, cosa 
que va comportar la dedicació de més 
temps al desenvolupament cultural i 
científic.  
La importància del Nil per als egipcis es 
veu representada en la següent imatge on 
es poden observar dos individus que 
representen l’Alt i el Baix Egipte (les dues 
zones en què es divideix el territori) 
lligant dues cordes a la columna central 
que representa el riu Nil, i per tant, el 
portador de l’al·licient que dóna vida als 
egipcis.  
Els agents externs eren els causants de la 
majoria de les malalties que tenien lloc en 
aquella època.  
 
 

 
 
La tradició egípcia va relacionar el riu 
Nil amb la salut i les malalties. En 
primer lloc perquè una pujada del nivell 
de l’aigua comportava una bona collita i 
per tant salut i, contràriament, un 
descens del nivell de l’aigua o 
l’assoliment d’un nivell molt alt eren els 
causants de males collites, de fam i 
epidèmies. La proliferació de paràsits, 
mosquits, mosques i altres insectes a la 
vora d’un riu és molt elevada i hem de 
tenir en compte que aquests són 
transmissors de malalties. També la 
propagació d’aquests insectes és 
conseqüència dels materials usats en la 
construcció de les cases fetes 
generalment d’atovó un material aïllant 
molt eficaç a l´hora de protegir-se de la 
calor i del fred però compost per fang i 
palla picada que esdevenia una mescla 
perfecta per a la vida d’insectes, polls, 
puces i altres artròpodes. Un altra font 
de transmissió de malalties eren els 
insectes i petits cucs que es localitzaven 
als aliments provinents del terra que els 
egipcis no netejaven o ho feien amb 
aigües contaminades. 

 
 

Relleu del tron d'Amenhofis III, Luxor 



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 10 L’Antic Egipte és conegut per posseir una de les arquitectures més 

L’Antic Egipte és conegut per posseir una de les 
arquitectures més emblemàtiques de la història mundial 
però per als treballadors egipcis va ser una de les seves 
fonts de malalties. Aquest tipus de treball ocasionava una 
accidentalitat elevadíssima per les pèssimes condicions de 
treball i pel gran esforç que havien de realitzar en el 
transport i col·locació dels blocs de pedra que causava 
lesions òssies d’importància. Aquest fet va comportar un 
cert domini de les tècniques de reducció i immobilització 
de fractures, així com un  coneixement sobre les ferides i el 
seu tractament. Si a més tenim en compte la formació de 
pols en tallar, ajustar, polir i transportar els blocs de pedra 
unida amb la sorra ja existent del desert, la inhalació de les 
quals ocasionava afeccions pulmonars, podem veure que 
són moltes les causes de malalties produïdes per una 
meravella com és l’arquitectura egípcia.  
 
 
 
 
 
 
 

Papir egipci, representant el treball a les piràmides. 
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Els egipcis consideraven la salut com l'estat natural de l’ésser humà i 
classificaven les malalties en dos grups: 
Les malalties en les quals els símptomes eren evidents: 
traumatismes, ferides, fractures i cremades, no s'apel·lava a 
explicacions de tipus màgic. Les malalties les causes de les quals 
eren desconegudes i es creia que eren la demostració física d'una 
possessió del cos del pacient per agents sobrenaturals: enemics que 
tenen accés a un poder màgic, un déu enutjat, algun difunt 
descontent. En aquest cas es donaven raonaments de tipus màgic.  
Per aquesta raó la medicina egípcia es realitzava des de dues 
perspectives diferents, la científica i la màgica.   
 
Medicina científica: És basava en la utilització d’un sistema de 
diagnòstic bastant complet:  
 Fer preguntes al malalt. 
 Investigar el seu entorn (alimentació, exposició a possibles 

causants de malalties...) 
 Trobar l'origen directe i indirecte del sofriment. 
 Buscar l'existència d'antecedents familiars. 
 En cas de recaigudes, verificar si el tractament era l'adequat. 
 Preparar un pla de cures, a curt i mig termini.  
 Redactar un informe detallat que incloïa les cures mèdiques i els 

medicaments.  
 
Medicina màgica: L’antic Egipte era una cultura molt lligada a la 
religió. Eren politeistes, i tota la seva vida estava impregnada pels 
déus i les  creences religioses, per aquesta raó trobem aquesta 
perspectiva de medicina. Era un bon recurs per  quan la medicina 
física no funcionava. Es basava en conjurs, profilàctics (amulets), 
santuaris i déus.  
Aquesta ordenació de la medicina comportava també una estructura 
en  les persones encarregades d’impartir-la. 

Hi havia tres tipus:  
1. Sacerdot: Connexió entre déu i el malalt. Solien recórrer a l’ús de 
drogues per curar. Lluitaven contra aquelles patologies de càstig diví 
mitjançant oracions.  
2. Metge laic: El seu paper era similar al dels nostres metges actuals. 
Curaven les malalties que creien originades per causes naturals 
mitjançant tractaments que combinaven els remeis naturals i les 
medicines amb les immobilitzacions i pràctiques quirúrgiques.  
3. Mag : S’encarregava de les possessions diabòliques i alliberaven 
el malalt  mitjançant coacció màgica.  
El metge més conegut és Imhotep, que esdevingué Déu de la 
medicina.  
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3.1 IMATGES  
 

3.1.1 INSTRUMENTAL 
 
En les parets del temple de Kom Omb, temple ptolemaic d'Egipte 
construït al segle II aC, hi trobem gravat una gran varietat 
d’instrumental mèdic.  
Els egipcis ja contaven amb material semblant a l'actual en el seu 
concepte funcional.  
Entre el material que es pot veure trobem:  
 
1. Tisores 
2. Equips d'ènemes 
3. Sondes 
4. Ventoses 
5. Fòrceps per a dents 
6. Erines per a separació de vores de ferides 
7. Ganivets 
8. Espàtules 
9. Serra d´amputacions 
10. Pinces  
11. Cauteris 
12. Escalpels  
13. Bisturís 
 
 

3.1.2 TRACOMA I CONJUNTIVITIS  
 
Per als egipcis els ulls eren molt importants, però a la vegada eren 
els causants de la transmissió de moltes malalties. 
El tracoma, també conegut com a oftalmia egípcia, és una infecció 
ocular causada per un bacteri (Chlamydia trachomatis). Es propaga a 
través del contacte de persona a persona i certes mosques poden 
transmetre el bacteri. Si no existeix una bona higiene i antibiòtics 
esdevé crònica, finalitzant inevitablement en ceguesa.  
La conjuntivitis és la infecció de la membrana que recobreix les 
parpelles (conjuntiva). La conjuntiva està exposada als bacteris i a 
altres irritants, i les llàgrimes ajuden a protegir-la diluint els bacteris 
i mantenint-la neta. A més, les llàgrimes contenen enzims i 
anticossos que maten els bacteris. Hi ha moltes causes perquè es 
presenti la conjuntivitis, però la més comuna són els virus.  
En l’Antic Egipte aquestes malalties eren presents i queden 
reflectides de forma indirecta en les pintures i escultures. Diem de 
forma indirecta, ja que, del que ens ha quedat constància és del 
mètode que utilitzaven com a prevenció, el maquillatge. Els egipcis 
no només l’utilitzaven per a embellir els ulls sinó com a mètode 
preventiu, ja que, retenia la pols del desert fora dels ulls i repel·lia 
els insectes (causants de la transmissió del tracoma). 
Amb el pas del temps la forma de maquillar-se va anar canviant a 
causa de l'evolució social d'Egipte, però mai va eliminar-se la doble 
finalitat del maquillatge. Primer perfilaven els ulls amb una línia 
verda, pigment obtingut de la malaquita i símbol de la fertilitat, 
dibuixada sobre la parpella inferior. Després amb una línia fina i 
negra al voltant de l’ull, pigment obtingut de la galena i que 
actualment anomenem khol (prevenció conjuntivitis).  
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3.1.3 TUBERCULOSI  (MAL DE POTT) 
 
El Mal de Pott és una infecció de les articulacions de la columna 
vertebral, a causa de la tuberculosi.  
No existeixen referències sobre aquesta malaltia en els papirs mèdics 
però sabem que va conviure amb els egipcis, ja que, s’han trobat 
seqüeles de la tuberculosi representades en aquesta escultura. 
Podem observar-hi l’espina dorsal  un símptoma clar del Mal de 
Pott, el col·lapse de les vèrtebres toràciques produint una 
deformació.  

 

3.1.4 FILARIOSI LIMFÀTICA (ELEFANTIASI)  
 
La filariosi constitueix un grup de malalties parasitàries causada 
per la infecció de  filàries. Aquests paràsits són transmesos en 
forma de larva als vertebrats per un artròpode, generalment un 
mosquit o una mosca. Està caracteritzada per l'augment d'algunes 
parts del cos, especialment de les extremitats inferiors, degut a 
una obstrucció dels vasos limfàtics.  
Egipte era un territori on hi havia una elevada població de 
mosquits i mosques a causa de les zones humides, per la qual 
cosa, la transmissió d’aquesta malaltia era freqüent.  
En aquest relleu podem observar la inflamació de les cames i braços, 
que presenta la figura femenina, la reina Punt, i que correspondria a 
les conseqüències d’una elefantiasi o filariosi limfàtica.  
 
 

3.1.5 POLIOMIELITIS 
 
La poliomielitis (també anomenada polio) és una malaltia contagiosa 
i històricament devastadora que va ser eradicada en l'hemisferi 
occidental a la segona meitat del segle XX.  
 
La malaltia es presenta en tres formes:  
 
 Poliomielitis avortiva (presenta símptomes semblats als de la 

grip)  
 Poliomielitis no paralítica (presenta símptomes neurològics, com 

sensibilitat a la llum i rigidesa de coll) 
 Poliomielitis paralítica, com el seu nom indica, causa paràlisi 

muscular i pot, fins i tot, ocasionar la mort. El virus abandona el 
tracte intestinal i s'introdueix a la sang, atacant els nervis. El 
virus pot afectar als nervis que controlen els músculs de les 
extremitats i els músculs imprescindibles per a la respiració, 
causant dificultat respiratòria i paràlisi en braços i cames.  

 
En la imatge s’observa que l’individu en presenta símptomes 
evidents.  
La musculatura de la seva cama dreta està debilitada a causa de la 
malaltia que afecta els músculs que controlen les extremitats, 
causant la paràlisi dels braços i les cames.  
A més, observem que a l’Antic Egipte ja s’utilitzaven utensilis, com 
ara crosses o bastons, per facilitar el moviment d’aquelles persones 
mancades de mobilitat, ja fos per una paràlisi o un traumatisme. 
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grècia  
 

 
 

“On hi ha amor per l’home, també hi ha amor per l’art.” 
 

Hipòcrates
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4. INTRODUCCIÓ  
La medicina grega va patir una evolució en el temps. La primera 
etapa estava basada en la màgia i la religió i la segona etapa en una 
visió racionalista de l’home. La salut era el bé més preuat en la 
societat grega. 
 
Medicina màgico-religiosa:  
Aquest concepte de medicina el trobem en els rituals que utilitzaven 
per guarir les diferents malalties que per als grecs eren concebudes 
com a càstigs divins i, per tant, només l’aclamació a la divinitat 
podia significar la guarició del malalt.  
Entre aquests rituals trobem:  
La pregària dirigida a alguna de les divinitats sanadores del panteó 
hel·lènic. 
La catarsi o cerimònia lustral, encaminada a esborrar del cos malalt 
els elements que revelen la seva impuresa i produïen la seva 
malaltia, mitjançant l'aplicació de diferents recursos: aigua, foc, 
fumigacions... 
L'expulsió de l'agent causant de la malaltia, cap a un animal o cap a 
altre ésser humà, mitjançant rituals diversos com:  la imposició de 
mans, aplicació de saliva o de llet...  
 
Medicina dels quatre humors:  
Aquest canvi en la concepció de la medicina es va iniciar amb els 
presocràtics. En l’època presocràtica es van començar a fer les 
primeres explicacions racionals sobre la natura i l’origen de les coses 
(arkhé), deixant a banda qualsevol explicació mística o religiosa. Els  

presocràtics basaven les seves 
teories en que els components de 
l’univers i, per tant, de totes les 
substàncies eren quatre, els quatre 
elements: aigua, terra, foc i aire. A 
cadascun d'ells corresponia una 
qualitat característica: la humitat, la 
sequedat, la calor i el fred,  
respectivament. Aquesta juntament 
amb la teoria dels quatre contraris, 
que sostenia que entre els elements 
oposats ha de conservar-se un 
equilibri per a mantenir l'harmonia 
del cosmos; van ser els precursors de la teoria dels quatre humors, 
dictada per Hipòcrates, segons la qual la naturalesa humana es 
compon de quatre elements: flegma, sang, bilis groga i bilis negra. 
De l'equilibri dels humors depèn la salut de l'individu, i del 
predomini d'un humor sobre els altres es formen els temperaments: 
flegmàtic, sanguini, colèric i malenconiós. El mode més simple per a 
distingir els humors és el color. Així, tot el que és blanc o 
transparent pertany a la flegma; el que és groc, de color fosc, vermell 
o negrós prové de la bilis. Els hipocràtics els donen també unes 
altres característiques, basades en la temperatura i el grau d'humitat 
o sequedat, de la qual cosa resulta que la flegma és freda i humida, 
mentre que la bilis és calenta i seca. La mala distribució d'humors 
pel cos és causa de malaltia i com més gran és l’excés de l’humor 
més gran serà la malaltia.  
En aquesta època va ser formulat, també, El Jurament Hipocràtic, un 
manifest ètic sobre les pràctiques mèdiques enunciat per Hipòcrates. 
 

Hipòcrates
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4.1 BELLESA I MALALTIA   
 
En la Grècia Antiga predominava la preocupació pel cos i la bellesa,  
basada en l’estètica i la proporció com un aspecte vital.  
L’art és testimoni fidel de la societat i, per tant, dels seus ideals. Per 
aquesta raó en l’art grec es pren el cos humà com a tema central i, 
seguint els seus cànons de bellesa, els cossos representats són 
proporcionats, esvelts i joves, com podem veure en aquestes 
imatges. 
És per aquest motiu que no trobem gairebé cap representació 
artística relacionada amb la malaltia. Una representació visible de la 
malaltia comporta una deformació o alteració d’alguna de les parts 
del cos, per donar a conèixer els efectes o símptomes físics 
d’aquesta. Aquesta alteració del cos comportaria una alteració, a la 
vegada, del seu ideal de bellesa.  
En canvi, sí que trobem representades escenes mèdiques on no es fa 
present la malaltia, però sí el procés mèdic.  
 

4.2 L’ORIGEN DEL SÍMBOL DE LA MEDICINA.  
 
El símbol de la medicina és la vara d’Asclepi i va aparèixer al s.IX 
aC El caduceu també s’utilitza com a símbol de la ciencia mèdica  
però és una utilització equivocada, ja que, aquest símbol correspon 
al déu Mercuri, relacionat amb el comerç. 
Com podem veure a la imatge, consta d’una vara vertical a la qual hi 
ha una serp enroscada. La serp s’associa a la saviesa, fertilitat, salut i 
prosperitat i la vara simbolitza l'arbre de la vida, font de saviesa i 
immortalitat.  
L’origen d’aquest símbol el trobem en la consideració, per part dels 
grecs, d’Asclepi com a Déu de la Medicina. Segons la llegenda, 
Asclepi estava assistint Glauc, quan bruscament va caure  
mortalment ferit per un llamp. Va aparèixer a l'habitació una serp i 
Asclepi la va matar amb el seu bastó; una altra serp va entrar i va 
reviure a la primera ficant-li unes herbes a la boca. Aquestes herbes 
les va utilitzar Asclepi per ressuscitar Glauc.  
 
 

 

Logotip de l’OMS 
 (Organització Mundial de la 

Salut)
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4.3 IMATGES  
 

4.3.1 CIRURGIA 
 
En aquest atuell grec es veu representada una escena quirúrgica on  
un metge, està practicant una incisió al braç dret de l’altre individu.  
La dimensió de la incisió és petita i l’individu està plantat, per la 
qual cosa, podem pensar que és una pràctica quirúrgica menor, com 
ara l’extracció d’alguna punxa.  
 
Hipócrates en la seva obra defineix la cirurgia de la següent manera:  
 
"...La cirurgia tracta del pacient, el cirurgià, els ajudants i els 
instruments: el tipus i l'orientació de la llum; la col·locació idònia 
del pacient i els instruments; l'hora, el mètode i el lloc. El cirurgià 
ha d'asseure's en un lloc ben il·luminat i confortable, per a ell i per 
al pacient. Les ungles han de tallar-se esclarissades. El cirurgià ha 
d'aprendre a manejar els seus dits mitjançant la pràctica contínua, 
sent d'especial importància l'índex i el polze. Han de moure's bé, 
amb elegància, de pressa, àgilment, amb neteja i al moment..." 
 
Amb aquesta cita podem corroborar l’existència del concepte de 
cirurgia en la Grècia Antiga.  

4.3.2 PRIMERS AUXILIS  
 
En el següent atuell grec veiem Aquil·les,  embenant el braç del seu 
amic Patroclo, després de curar-li una ferida; la fletxa extreta apareix 
al costat del genoll del ferit.  

 

4.3.3 MASSATGES 
 
A la Grècia Antiga existia una preocupació molt elevada pel cos i, 
com a conseqüència, la pràctica de l’esport estava molt escampada. 
Fins i tot, l’origen dels actuals Jocs Olímpics el trobem a Grècia. 
Per aquesta raó les lesions causades, majoritàriament per la pràctica 
de l’esport, com poden ser les luxacions eren tractades mitjançant 
massatges. Els grecs ja coneixien l’eficàcia d’un instint primitiu com 
és el fregar la mà a la part del cos on es nota dolor.   
En aquesta imatge podem observar un individu estirat al qual se li 
està practicant un massatge a la zona del coll.   

 4.3.4 EXPLORACIÓ DEL MALALT  
 
En aquesta imatge es representa una exploració. El metge, assegut, té 
la mà al damunt de l’abdomen del pacient.   
Amb això podem saber que el grecs elaboraven el diagnòstic del 
malalt mitjançant una sèrie d’observacions, entre elles, les 
palpacions i el color de l’individu.  
Aquesta forma de diagnòstic reflecteix una contraposició al concepte 
de malaltia com quelcom diví, ja que, si així fos els individus es 
limitarien a l’adoració i aclamació a Déu perquè pal·liés i eliminés 
les malalties. I, en canvi, busquen símptomes físics de la malaltia per 
intentar diagnosticar-la, d’aquesta forma es reflecteix la concepció 
basada en la teoria dels quatre humors.  
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roma 
 

 
"Les malalties són càstigs per desnaturalitzar la nostra vida i per tenir gustos superflus 

(opulència, voluptuositat). 
La desmesura en l'alimentació ens porta malalties i la febre. 

La vida llibertina ens lleva les nostres forces" 
 

Sèneca 
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5. INTRODUCCIÓ  
 
Al contrari  que passava a l’època grega els romans deixen palesa la 
realitat tal com és, per això les seves representacions artístiques són 
el més fidel possibles a la realitat.  
No disposaven de metges professionals, però practicaven la medicin 
basada en l'ús d'herbes. El coneixement de les propietats curatives de 
les plantes es transmetia de generació en generació. Aquesta 
medicina tradicional herbolària va seguir utilitzant-se en l'Antic 
Imperi.  
Amb l’annexió de Grècia a l’Imperi Romà, la medicina hel-lènica es 
va imposar a la llatina per la seva superioritat. Tot i això, de la 
medicina romana hem de remarcar tres contribucions essencials: la 
legislació de la pràctica i de l’ensenyament mèdic, la medicina 
militar i la sanitat pública.  
 
 La legislació de la pràctica i de l’ensenyament mèdic es va 

portar a terme per Juli Cèsar quan concedí la ciutadania a tots els 
que exercien la medicina a Roma que, majoritàriament, eren 
esclaus grecs. A més, va establir un servei mèdic públic, la ciutat 
contractava  un o més metges i els proporcionava local i 
instruments perquè atenguessin de forma gratuïta qualsevol 
persona que sol·licités la seva ajuda.  

 
 La medicina militar va ser molt important a l’època romana, ja 

que, era vital mantenir a les tropes saludables per  una conquesta 
eficaç dels territoris. A més, en aquesta situació de 
guerres,s’aprofundí molt en la cirurgia. Tenien mètodes 
quirúrgics molt avançats per al tractament de les ferides, per 
exemple, torniquets , les lligadures per a parar la pèrdua de sang, 
i amputacions. Utilitzaven mètodes antisèptics: bullien  

 
 
 

l'instrumental abans d'utilitzar-lo, rentaven les ferides amb 
acetum, (un potent antisèptic). També utilitzaven ungüents i 
extractes de plantes medicinals per al tractament analgèsic del 
dolor.  
Una de les conseqüències d’aquesta medicina militar va ser la 
creació d’hospitals militars o valetudinari, espais exclusius per 
als malalts o ferits dintre del camp militar. La creació d’aquests 
hospitals fou la resposta a  les batalles llunyanes  a Roma, cosa 
que va comportar un problema en l’atenció dels ferits, ja que, no 
podien ser transportats a la ciutat per atendre´ls.  

 
 Entre els avenços en la sanitat pública trobem:  

 
El subministrament d’aigua mitjançant 14 grans aqüeductes 
que proporcionaven més de 1.000 milions de litres d'aigua al dia, 
i la distribució a fonts, cisternes i a cases particulars. L'aigua 
s'usava per beure i per als banys, una institució pública molt 
popular i gairebé gratuïta; també es col·lectava l'aigua de la 
pluja, que s'usava per  preparar medicines. 
La construcció de la claveguera màxima un sistema de drenatge 
que es buidava en el riu Tíber i que data del segle VI aC 
La Llei de les Dotze Taules (450 aC) prohibia soterraments 
dintre dels límits de la ciutat, amb la qual cosa es va crear un 
sistema molt més higiènic: la cremació.   
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5.1 IMATGES  

 

5.1.1 GALÉ 
 
Galé va ser el metge més destacat de l’Imperi Romà que va adquirir 
una gran experiència en el tractament de ferides, ossos, articulacions 
i músculs, com a cirurgià dels gladiadors. 
Va ser, també, un gran anatomista i va fer una descripció excel·lent 
de l’esquelet i els músculs. Els coneixements anatòmics els va 
adquirir de l’observació i  també de la dissecció d’animals.  
 
Podem  observar  Galé, extraient una punta de fletxa de la cama del 
gladiador amb un instrument quirúrgic similar a les pinces que 
s’utilitzen avui dia. Reafirmant així la seva faceta de metge de 
gladiadors.  
 
A la imatge següent observem una dissecció d’un porc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 EXVOTS 
 
Els romans van rebre una gran influencia dels etruscs, tant en 
aspectes laics com en els religiosos. Van ser aquests últims els qui 
van exercir una influència més duradora.  
Un dels aspectes religiosos i mèdic que va tenir més influència va 
ser la dedicació d’exvots als déus, per part dels malalts, per demanar 
o agrair la seva curació, es solien representar les parts del cos que 
volien curar-se o que ja ho havien estat.  
Mitjançant aquests exvots coneixem més sobre les malalties que 
estaven presents en l’Antiga Roma.  
 
1. Un aparell digestiu on podem diferenciar a la perfecció l’intestí 

prim. Amb aquesta representació coneixem l’existència de 
malalties relacionades amb l’aparell digestiu i, a la  vegada, del 
coneixement sobre anatomia dels romans.  

2. Aquest cap de dona ens mostra l’existència de malalties com la 
migranya.  

3. En aquest bust queda reflectida l’existència de càncers de mama 
a l’època.  

4. Aquest oferiment pot estar relacionat amb patologies dels pits, 
però també pot significar la recerca de la maternitat.  

5. Úter votiu amb una vesícula a la part dreta que representa algun 
tipus d’anomalia o, simplement, la bufeta urinària o els ovaris. 
Els solcs estaven per destacar la naturalesa muscular de l’òrgan 

6. Representa un tòrax obert en el qual podem reconèixer el cor, el 
fetge, el colon i la bufeta urinària. Revela una atenció científica .  
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5.1.3 INTOXICACIÓ PER PLOM 
 
Els romans guardaven el vi en recipients de plom, l'acidesa del vi 
feia que el plom es dissolgués i fos ingerit per les persones quan el 
prenien. A més, els gots que utilitzaven per beure també eren de 
plom.  
La imatge següent plasma un sopar romà, on els individus beuen en 
uns vasos foscos, possiblement  de plom.  
La intoxicació per aquest metall causa danys al cervell i s’ha 
especulat amb la possibilitat que el debilitament de l'Imperi Romà 
hagués pogut estar relacionat, almenys en part, amb una disminució 
en la capacitat mental de les classes dirigents romanes, provocat per 
una intoxicació amb plom.  
El plom a la vegada era utilitzat com a mètode anticonceptiu 
dipositant-lo al coll de la matriu.   
 
 
 
5.1.4 INSTRUMENTS QUIRÚRGICS 
 
Els romans gràcies a la seva pràctica quirúrgica en el camp de 
batalla, disposaven d’una àmplia varietat d'instruments quirúrgics. 
Per exemple fòrceps per a extreure projectils, espàtules per a aplicar 
ungüents, eines per a separar el teixit muscular, pinces i agulles. 
 
 
 
 
 
 

5.1.5 PESTES  
 
Tot i els grans avenços quant a la sanitat pública, els romans 
ignoraven la causa de les malalties i no coneixien la seva forma de 
contagi . Si a això li sumem el gran territori pel qual els romans 
actuaven i un constant intercanvi de gent per mar i terra, podem 
trobar el perquè del seguit de pestes que va afectar l’Imperi.  
La primera epidèmia la trobem l’any 79 a causa d’una inusual classe 
de malària que va fer decaure la taxa de natalitat. Posteriorment 
trobem el sorgiment de malalties desconegudes amb l’arribada dels 
huns, poble nòmada i guerrer de l’Àsia Central.  
L’any 164 amb el mandat de Marc Aureli, tenim la plaga del metge 
Galé o de Sant Antoni que va començar entre les tropes vingudes 
d’Orient. La malaltia es va estendre ràpidament perquè els legionaris 
anaven escampant-la per tot el territori que recorrien. El nom de 
Galé es relaciona amb aquesta plaga perquè va deixar escrites les 
característiques del mal. Els símptomes inicials eren febre alta, 
inflamació de boca i gola, set i diarrea; després apareixia una erupció 
en la pell. En aquesta imatge veiem representat a Marc Aureli 
entregant pa als ciutadans i als afectats per l’epidèmia.  
La següent plaga que descriu la història és la de Cipriano, sorgida 
l’any 250. El Bisbe cristià de Cartago, va descriure els símptomes 
com diarrea sobtada amb vòmits, gola ulcerada, febre molt alta i la 
putrefacció o gangrena de mans i peus. 
L’existència d’aquestes grans epidèmies van ser coetànies al declivi 
de l’Imperi Romà. 
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    edat mitjana 
  
 

  
“Que Déu és tot, el que més val ser que no ser, i que sent l'únic que existeix per si mateix, fa 

de res tot la resta.” 
 

Sant Anselm 
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6. INTRODUCCIÓ 
 
L'Edat Mitjana és una de les etapes històriques més pobres per a la medicina. Només va servir com pont entre la medicina clàssica (grega i 
romana) i la medicina renaixentista. És a dir, van ser únicament els transmissors d'una cultura mèdica que no van saber millorar. Després de la 
desaparició de l'Imperi Romà, el cristianisme es va apoderar d'un món influenciable i feble que necessitava desesperadament alguna cosa en què 
creure. Les idees cristianes de salvació i perdó van tirar arrels en aquest nou món i van canviar, fins i tot, la concepció de medicina.  
Al principi la malaltia es considerava com una prova que Déu enviava a l'individu i els seus patiments l’acostaven als de Jesús. Però aquesta idea 
es va anar modificant amb el decurs dels segles, fins a veure la malaltia com un càstig diví, una penitència pels pecats comesos, arribant a 
identificar-se el malalt amb el pecador.  
El saber grecoromà va quedar reclòs als monestirs. Els monjos, sobre tots els benedictins, van exercir la medicina construint hospitals al costat de 
l'edifici monacal. Aquest és l'origen de l’anomenada medicina monàstica, que va tenir un caire merament caritatiu. No obstant això mai va estar 
bé vista per part de l'Església, fins al punt de ser prohibida Aquesta desconfiança sobre la medicina va portar a què a partir del segle XII s’anés 
tornant laica.  
Quant al concepte de metge hi havia dues categories: els de vestit llarg, que parlaven llatí i estaven formats a la universitat i els de vestit curt, 
barbers que practicaven sagnies i coneixien, almenys, trenta venes en les quals podien aplicar-la, treien peces dentals i atenien fractures òssies, 
esquinços i luxacions.  
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6.1 FACTORS PER A LA PROPAGACIÓ DE LES 
MALALTIES.  
 
Les malalties a l’Edat Mitjana afectaven una gran part de la 
població. Els factors que influïen en aquesta propagació eren la dieta 
i la higiene.  
 
6.1.1 La dieta 
 
La desnutrició de la major part de la població, provocava una 
vulnerabilitat per parts dels individus al contagi de les malalties.  
Durant l’Edat Mitjana la societat és estamental. Els privilegiats, per 
una banda, gaudeixen de totes les comoditats possibles i els no 
privilegiats, en canvi, viuen en la més absoluta misèria. Aquests 
privilegis es veuran reflectits en la dieta i, consegüentment, en la 
salut dels individus. 
 
Els privilegiats gaudien d’una alimentació 
abundant i molts cops excessiva, els portava a 
patir malalties com la gota o l’obesitat.  
 
El no privilegiats patien desnutrició perquè ni 
tenien una bona alimentació ni una dieta 
equilibrada basada en el pa, les verdures, els 
llegums, el vi i la cervesa que proporcionaven 
a l’individu l’aportació calòrica més elevada 
del dia. El consum de carn, que comporta una 
gran quantitat de proteïnes, era exclusiu de la 
classes privilegiades.   

La major part de la població formava part dels no privilegiats i 
població patia desnutrició que en època d’epidèmies es convertia en 
una taxa de mortalitat elevadíssima.  
 
6.1.2 La higiene a les ciutats 
 
A l’Edat Mitjana es produeix una aglomeració a les ciutats que 
implica un contacte constant entre els diferents habitants i una 
propagació de la malaltia més ràpida. En segon lloc, un gruix elevat 
d’escombraries acumulades que creen un lloc idoni per a la 
reproducció i la vida de rates, que ajuden a la propagació de moltes 
malalties.  
Hem d’afegir que la falta d’higiene personal com a conseqüència de 
l’eliminació per part de l’Església dels antics banys romans per 
raons morals. 
Tot això convertia la ciutat en un focus ideal per a la gestació i 
propagació de tot tipus de malalties.  
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6.2 IMATGES  
 
 
6.2.1 LEPRA 
 
La primera manifestació sobre aquesta malaltia la trobem al Papir 
Ebers (papir egipci), però és l’Edat Mitjana quan se’n fa més 
referència. 
En aquest època va arribar a afectar a un 4% de la població i va 
causar una discriminació social a tot aquell que la patia, deguda al 
fet que l’Església no considerava només la malaltia com un 
deteriorament físic, sinó com un càstig diví. Això va comportar que 
la societat medieval, basada exclusivament en les idees cristianes, 
adoptés una actitud d’aïllament davant els leprosos i, fins i tot, van 
crear les leproseries que eren centres destinats a la recollida 
d’aquests, situats lluny de la ciutat. Els leprosos perdien tots els seus 
drets civils i els seus béns passaven a formar part de la leproseria. 
Podien sortir a l'exterior a demanar almoina, però se’ls obligava a 
anar vestits de color gris i a anunciar la seva presència fent sonar una 
campaneta, com podem observar a la imatge.  
La paraula lepra en l’antiguitat s’utilitzava per designar qualsevol 
malaltia dermatològica, per exemple, la sífilis. El descens de la lepra 
a finals del s. XIV es degut al fet que s’aprèn a diferenciar ambdues 
malalties.  
La lepra és una malaltia infecciosa caracteritzada per úlceres 
cutànies deformants, dany neurològic i debilitat progressiva. 
En aquesta imatge es veuen representades les úlceres cutànies, el 
símptoma físic més significatiu.  
 
 

 

 

6.2.2 SÍFILIS  
 
La sífilis es confonia amb la lepra perquè les dues malalties tenen un 
símptomes similars. Un individu amb sífilis tindrà febre, malestar 
general, erupcions cutànies i úlceres nodulars a diferents parts del 
cos, que no cicatritzaran amb cap tractament. Un altre símptoma 
molt constant és el dolor ossi, intens i continu. Durant aquest període 
es creia que era un càstig diví, però quan va quedar clar el mode de 
transmissió van diferenciar dues formes diferents de contagi: la 
primera, que afectava a tota la població excepte els sacerdots, la 
qual, es produïa per un contacte sexual i, la segona, que era causada 
per una corrupció de l’aire, a la qual els sacerdots hi eren 
susceptibles. Aquesta última explicació era necessària en un moment 
en que la sífilis afectava a l’Església. I és una evidència més de la 
gran influència que tenia sobre la població i, fins i tot, sobre la 
ciència.  
A la imatge següent podem veure el tractament utilitzat, durant 
l’Edat Mitjana, per combatre-l. Era necessari que els malalts suessin, 
com a mètode d’evacuació de substàncies malignes, i per això 
empraven banys de vapor, l’individu estirat al llit està vomitant i el 
que està al terra té múltiples úlceres cutànies. 
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6.2.3 FOC DE SANT ANTONI O ERGOTISME  
 

La causa d’aquesta malaltia la trobem en la dieta de les classes més 
baixes molts cops els aliments que ingerien estaven contaminats pel 
fong: Claviceps purpurea, el qual afectava principalment al sègol i 
secretava una substància que, en excés, era la responsable de 
l’ergotisme. 
Els símptomes són les al·lucinacions, les convulsions i les 
contraccions arterials, que poden conduir a la necrosi dels teixits i a 
l’aparició de gangrena.  
El nom popular de la malaltia fa referència a la sensació que produïa. 
Els malalts la relacionaven amb un foc intern que anava consumint 
les seves extremitats. A l’Edat Mitjana la religió tenia molt de pes i, 
per tant, l’aclamació als sants per a la guarició de les malalties era 
una pràctica molt estesa; per això, la referència a Sant Antoni. A 
més, els malalts peregrinaven al seu santuari on eren curats pels 
monjos. Aquests substituïen, a la dieta del pacient, el sègol pel blat i, 
quan entrava en una fase gangrenosa, procedien a l’amputació dels 
membres ennegrits.  
 
Aquest procediment queda reflectit a la següent pintura on es poden 
observar les amputacions de les extremitats que han patit els 
diferents individus. A més, mitjançant el títol de la pintura, sabem 
que formaven part de la classe més baixa d’aquell moment, els 
rodamons.  
  

 
 

6.2.4 BALL DE SANT VITUS o COREA DE SYDENHAM 
 
Ball de Sant Vitus és el nom utilitzat per la malaltia de Corea de 
Sydenham, durant l’Edat Mitjana.  
Ataca determinats nuclis de l'eix encefalomedul·lar. El símptoma 
més característic és l'aparició de moviments involuntaris, ràpids, 
desordenats, de gran amplitud i sense cap finalitat, els quals, poden 
afectar a qualsevol regió muscular.  
 
A l’Edat Mitjana, no estava acceptada socialment, com moltes altres, 
perquè es creia que era una possessió del dimoni. Per eliminar-lo del 
l’interior del cos, es demanava ajuda a Sant Vitus, d’aquí el nom 
popular. A més, en el nom, també queda reflectit el “ball” durant 
aquest episodis. 
Els individus, en aquest cas dones, s’agrupaven formant una 
circumferència, en la qual també hi havia músics, i començaven a 
moure’s al ritme de la música. La causa d’aquests moviments la 
trobem en la manca de control ocasionada per la malaltia.   
La imatge es podria confondre amb un ball popular, però descartem 
la possibilitat per l’expressió de dolor que es contempla en les cares. 
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6.2.5 DIFTÈRIA  
 
La diftèria és una malaltia contagiosa i aguda causada pel bacil 
Corynebacterum diphteriae, descobert posteriorment per Klebs i 
Loeffer, al 1873. 
Els símptomes són la pal·lidesa, els vòmits, la febre, la ulceració a la 
boca, les nafres pestilents i l'aparició de falses membranes a la gola 
que produeixen sufocació i que acaben provocant la mort per asfíxia.  
Es transmet per contacte directe amb secrecions del nas, gola, pell i 
ulls de les persones infectades.  
A l’Edat Mitjana va tenir una incidència considerable, pel fet que es 
desconeixia el bacil causant de la malaltia i, a més, la forma de 
contagi era afavorida per l’elevada densitat de població a les ciutats. 
Hem de remarcar que va ser una malaltia que va causar marginació 
social pel fet de tenir entre els seus símptomes nafres pestilents. 
A la imatge podem observar uns dels símptomes de la diftèria, els 
vòmits.  

6.2.6 TIFUS 
 
La tifus és produïda per un microorganisme d’origen bacterià: 
Rickettsia prowazekii. Els símptomes més evidents són els dolors 
musculars, la febre alta i les taques vermelles a la pell. 
El contagi es produeix mitjançant els polls quan ataquen una persona 
sana, s’alimenten de la seva sang i hi dipositen substàncies 
contaminades, llavors la persona es grata per la irritació produïda per 
la picadura i es produeix petites lesions que permeten l’entrada dels 
microorganismes.  
 
 
 

Gràcies a la manca d’higiene i la superpoblació a les ciutats, el 
contagi d’aquesta malaltia va ser molt extens. 
En aquesta imatge està representat un dels símptomes de la malaltia: 
les taques vermelles a la pell. I es pot veure com els monjos infectats 
són beneïts per un sacerdot.  
 

6.2.7 SÍNCOPE  
 
El síncope és una pèrdua temporal del coneixement i del to muscular 
ocasionada per un subministrament sanguini inadequat al cervell. Un 
dels tipus més freqüents és el síncope vasovagal: diverses situacions 
estimulen el nervi vague, el qual ocasiona una reducció de la 
freqüència cardíaca i una dilatació dels vasos sanguinis del cos fan 
que arribi menys quantitat de sang al cervell, provocant així el 
desmai. També comporta pal·lidesa a la cara i sudoració. En 
persones susceptibles, el dolor i l'estrès emocional poden 
desencadenar-lo.  

A la imatge observem que la verge Maria, de blau, acaba de sofrir un 
síncope. La pal·lidesa de la cara i la posició de la senyora són signes 
evidents. A més, estava vivint una situació molt dura en veure el seu 
fill a punt de ser crucificat. 

 
  



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 28 

6.2.8 PESTA NEGRA  
 
La Pesta Negra va ser una epidèmia que devastà Europa i Àsia a 
mitjan segle XIV i que provocà la mort aproximadament d’un terç de 
la població europea.  
S’anomena d’aquesta manera per kes taques fosques a la pell com a 
conseqüència d'hemorràgies subcutànies. La pesta està causada pel 
bacteri Yersinia pestis que es contagia per les puces amb l'ajut de la 
rata negra (Rattus rattus). Va ser eradicada amb l'arribada de l'actual 
rata grisa, que va exterminar l’altra portadora de la puça.  
 
Les dues variants de la Pesta Negra amb més incidència van ser:  
 
- La pesta bubònica: Es transmetia pel contacte directe amb rates, 
puces i polls infectats. El símptoma característic era l'aparició de 
bubons al coll i les aixelles pels quals supurava pus i sang.  
 
- La pesta pulmonar o pesta pneumònica: Es transmetia per via oral, 
a través de gotetes de saliva contaminada pel bacteri d'una persona 
infectada. Els símptomes característics eren la dificultat per respirar, 
l'aparició de coloracions blavoses pel cos i, sobretot, l'expectoració 
sangonosa. 
 
Va afectar totes les capes socials, encara que va tenir una major 
incidència en les més baixes.  
Els individus afectats, analfabets i supersticiosos, atribuïen la plaga a 
un càstig diví. D’aquí que es comencessin a generalitzar processons 
de penitents on la gent es flagel·lava constantment per tal de redimir-
se als ulls de Déu.  
 
 

 
 
Era altament contagiosa i va produir una manca d’acceptació social 
i, fins i tot, histèria col·lectiva davant el perill de contagi. Els 
individus sans decidien fugir de la ciutat, on es concentrava 
majoritàriament l’epidèmia, i instal·lar-se al camp. Aquest èxode 
massiu cap al camp va produir que la malaltia s’estengués pel món 
rural.  
 

 
 
 
 
Am
b 

aqu
est
a 

representació de la Pesta Negra, el 
pintor aconsegueix transmetre el caos i 
la devastació que va produir i, a més, reflecteix la visió d’amenaça 
mortal que suposava la malaltia per a la població. La Pesta està 
representada mitjançant un exèrcit d’individus cadavèrics que 
provoquen la mort a tothom i sense distinció de sexe, edat o condició 
social.  
 
 

El metge de la pesta (1656) 
Paulus Fürst 
 
Els metges creien que aquesta 
vestimenta protegia del contagi. 
Vestien unes capes llargues, 
una espècie d'ulleres 
protectores i guants.  
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6.2.9 L’ESCORBUT 
 
A l’Edat mitjana aquesta malaltia, produïda per un dèficit de 
vitamina C, va ser temuda pels navegants que feien grans travessies 
amb vaixell. La gran incidència en els mariners era a causa que els 
aliments més rics en vitamina C són les fruites i les verdures 
fresques, i aquestes no podien ser conservades i es podrien.  
La causa de la malaltia no va ser descoberta fins al segle XX. En 
canvi, el seu tractament va ser descobert al segle XVII per James 
Lins, el qual, després de realitzar un dels seus experiments va trobar 
que subministrant cítrics es podia combatre la malaltia.  
Davant de la incertesa inicial sobre el seu origen se li van atribuir 
diferents causes com la sang corrompuda, el fred del mar o, fins i tot, 
la fusta verda dels vaixells. I també diferents tractaments com el de 
subministrament de sal, àcid fosfòric, mostassa, etc., als mariners 
afectats i, fins i tot, realitzar-los transfusions amb sang d'animals.  
 
A la imatge, podem observar un dels ports de l’època.  
 

 

6.2.10 CIRURGIA (TRANSPLANTAMENTS)  
 

Sant Cosme i Sant Damià es van dedicar a la medicina sense cobrar 
mai res pel seu treball. En aquest quadre es pot observar l’amputació 
que han practicat a un individu amb la cama engrangrenada i el 
posterior transplantament d’aquesta per una d’un altre individu mort 
recentment a la part inferior. Mentre uns dels germans sosté la cama, 
l’altre prepara un ungüent.  

6.2.11 LA GOTA I L’OBESITAT  
 
La gota és una malaltia metabòlica produïda per una acumulació 
d’àcid úric al cos, sobre tot a les articulacions. El símptoma més clar 
d’aquesta malaltia és el dolor articular amb inflamació. Les 
articulacions més afectades són les de la mà i les del peu. 
L’obesitat es produeix quan hi ha, al cos humà, una quantitat de 
greix superior a la necessària que esdevé, en molts casos, un 
problema per a la salut. A l’Edat mitjana, però, no era considerada 
com una malaltia, sinó que es veia com un signe de riquesa i 
felicitat. L’obesitat pot ser causada per una nutrició desequilibrada, 
una manca d’exercici físic o per una predisposició genètica.  
Aquestes malalties van tenir una gran incidència en les classe més 
altres de la població a causa dels seus hàbits alimentaris abusius. Per 
altra banda, a les classes més baixes triomfava la desnutrició i, per 
tant, totes aquelles malalties que afectaven a cossos dèbils.  
  

6.2.12 BOGERIA 
 
Fins a finals del segle XIX es va definir com un comportament que 
rebutjava les normes socials establertes. La causa d’aquest 
comportament era un desequilibri mental, pel qual un home o una 
dona patia deliris que s’identificaven per la realització d’actes 
estranys. Els símptomes de certes malalties, com la epilèpsia o altres 
disfuncions mentals, van anar també qualificats de bogeria. 
En la societat medieval els bojos no estaven acceptats socialment, 
però tampoc no eren exclosos, ja que, tenien un paper religiós 
important. Servien perquè els “sans” fessin bones obres i així, 
després de la mort, tinguessin una vida celestial.   
     
 



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 30 

 
 

renaixement  
 
 
 

 

“Són vanes i estan plenes d’errors les ciències que no han nascut de l’experiment, mare de tot 

certesa” 

 

Leonardo da Vinci
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7. INTRODUCCIÓ  
 
El Renaixement va estar impulsat per l'Humanisme, moviment basat 
en l'estudi de l'home, la llibertat de pensament i l'individualisme 
A la baixa Edat Mitjana havien començat a generar-se les condicions 
socials, econòmiques i polítiques necessàries per fer el canvi d’època 
i  deixar pas al Renaixement.  El desenvolupament de les ciutats amb 
la formació de la burgesia va ser fonamental. D’ una banda, l'èxit en 
l'adquisició de nous coneixements i tècniques, van promoure la 
curiositat pel saber i van provocar una nova actitud de l'home 
enfront de la naturalesa: no només la de conèixer-la sinó també la de 
dominar-la. Entre aquests avenços la invenció de la impremta va ser 
decisiva en la difusió del saber. Per l’altra banda, les fronteres 
s'havien ampliat, s'havia donat la volta al món i Copèrnic publicava 
el seu sistema heliocèntric, el mateix any que Vesali donava a 
conèixer el seu tractat d’anatomia. Tot això, va portar a l’emergència 
de la ciència moderna, que renuncià a les explicacions sobrenaturals 
i es basà en l’experimentació i la matematització del món real.  
No obstant això, en aquella època hi havia una propagació ràpida de 
les malalties com a conseqüència de la falta de sistemes d’higiene 
pública a les ciutats i encara seguia vigent la idea de possessió 
diabòlica per entendre les malalties mentals. 
La medicina d'aquests segles va entre dues concepcions 
contraposades, el mecanicisme, en el qual, s’entén l’univers com un 
mecanisme i el saber mèdic fonamental és l’anatomia, i el 
panvitalisme, en el qual, s’entén com un organisme , on el saber 
fonamental és l’alquímia . 
La disciplina més important fou l’anatomia, també la cirurgia i 
l’anatomia patològica. L’estudi d’anatomia de Vesali va ser l’impuls 
de més magnitud per a l’anatomia i, també, per al desenvolupament  
 

 
 
 
d'altres branques de la medicina, com la cirurgia, la fisiologia i la 
medicina interna.  
Altres factors per al desenvolupament de la cirurgia foren les guerres 
i la utilització d'armes de foc, fet que va augmentar la varietat de 
lesions que es produïen en els combatents. La cirurgia es va 
desenvolupar a pesar que els cirurgians no posseïen ni coneixements 
ni mitjans adequats per controlar el dolor i l'hemorràgia, ni per 
combatre la infecció. 
Durant el Renaixement es va iniciar allò que després seria la teoria 
d’infecció de les malalties. Aquest inici es basava en la classificació 
de diferents formes de contagi: per simple contacte, per contacte 
humà i amb objectes contaminats, i finalment a distància. 
Gràcies a la generalització de la pràctica de l’autòpsia s’estengué 
relacionar les dades preses durant la malaltia de l’individu i els 
danys o anomalies que s’observaven en la dissecció del seu cadàver. 
I, així, va avançar el que avui dia s’anomena anatomia patològica, 
ciència que estudia les causes de les malalties a partir de les 
disseccions.  
És en l’atenció del pacient on trobem una de les diferències de més 
importància. Fins llavors, el metge basava el seu diagnòstic en les 
queixes del pacient, la seva orina i el pols. Després d’examinar 
aquests tres punts les seves recomanacions es basaven en: la dieta, 
les sangries i els purgants. A partir del renaixement, aquesta 
concepció canvià i el metge es basava en l’observació dels 
símptomes i signes característics per distingir les malalties.  
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7.1 IMATGES  

7.1.1 SIFILIS  
 
La sífilis va tenir un gran importància a finals del s.XV, la davallada 
de les idees cristianes propicià les relacions sexuals. Després de tant 
temps de control i prohibició la població va sentir un alliberament i 
relaxà els seus costums sexuals. Aquesta relaxació va comportar una 
ràpida difusió de la malaltia. I a més, el ressorgiment dels banys 
públics romans, prohibits per l’Església per raons morals, afavorí 
també aquesta difusió.  
Fins i tot, es va arribar al punt d’entendre la sífilis com una malaltia 
senyorial, ja que, el que la patia tenia una vida sexual completa.  
A la imatge podem observar uns dels símptomes de la malaltia, les 
nafres a la pell.  
 

7.1.2 ROSÀCIA  
 
És una malaltia de la pell que afecta a persones adultes i es manifesta 
sobretot al nas, les galtes, la barbeta i el front. La pell facial 
adquireix un aspecte greixós, enrogit i desigual. En casos extrems 
pot existir l’anomenada rinofima que consisteix en l’aparició de 
protuberàncies al nas, el qual, està vermell i inflamat.  
Aquest és el cas que s’observa a la pintura, el nas del vell presenta 
un aspecte desigual produït per l’aparició de protuberàncies.  
 
 
 
 
 

7.1.3 CIRURGIA CEREBRAL  
 

Extracció de la pedra de la bogeria:  
 

En aquest quadre podem observar unes de les pràctiques 
quirúrgiques més polèmiques de l’època. Aquesta consistia en 
l’extracció de la pedra de la bogeria. Es creia que tota aquella 
persona titllada de boja tenia una pedra d’aquestes característiques al 
cervell, la qual, li produïa inestabilitat i deliris.  
Podem veure com el cirurgià està practicant una incisió al cap del 
pacient per extreure-la i la dona del seu costat aguanta el cap 
d’aquest, conscient en tot moment. 
 

7.1.4 PALUDISME  
 
La malària o paludisme és una malaltia infecciosa de caràcter febril 
produïda pel paràsit Plasmodium que s'encomana per picadura de 
mosquit. Per aquesta raó els llocs on tindrà més incidència serà en 
aquells on hi hagi un medi idoni per a la vida i reproducció del 
mosquits, per exemple en zones pantanoses.  
Els símptomes més evidents d’aquesta malaltia són l’augment del 
fetge i de la melsa. 
En el següent dibuix Dürer es va dibuixar a ell mateix nu i 
assenyalant-se la part del cos adolorida. El va enviar al metge 
juntament amb una carta on li preguntava: “Tinc un embalum aquí i 
em fa mal. ¿Què tinc?.”  
Posteriorment els experts han arribat a la conclusió que Dürer patia 
una inflamació de la melsa, com a conseqüència del paludisme.  
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7.1.5 EPILÈPSIA  
 
L’epilèpsia es deu a la descàrrega brusca, excessiva i desordenada de 
les neurones que pot provocar convulsions i pèrdua del coneixement. 
L’epilèpsia va ser considerada des de sempre una malaltia 
sobrenatural i, fins i tot, una possessió del dimoni per les 
convulsions que patia el malalt. Etimològicament significa “ser 
posseït”. 
Des d’Hipòcrates s’havia relacionat l’epilèpsia amb el cervell, però a 
l’Edat Mitjana totes les malalties cerebrals van passar a l’àmbit 
religiós i, per tant, a ser considerades possessions del dimoni. 
Aquesta posició va seguir al Renaixement. 
Les persones que patien aquest tipus de malalties eren apartats de la 
resta en cases especials o, fins i tot, cremats a la foguera a fi de 
matar el dimoni.  
 
En aquest quadre podem observar, a la dreta, un noi en ple atac 
epilèptic. L’expressió de la seva cara ens mostra que ha perdut el 
coneixement, ja que, no té una mirada fixa. A més, a l’esquerra, i 
fent referència a la concepció que es tenia de la malaltia durant 
l’Edat Mitjana i el Renaixement, podem veure un home llegint 
exorcismes d’un llibre perquè el dimoni abandoni el cos del noi. 
L’altra gent assenyala a déu com a única salvació per al noi.  
 
 
 
 

 
 

7.1.6 INCONTINÈNCIA URINÀRIA  

 
És la pèrdua de la capacitat de controlar l’excreció urinària 
provocant la pèrdua involuntària de l’orina.  
 
En aquesta obra renaixentista podem observar com es tractava la 
incontinència urinària en aquella època.  
L’individu de la dreta està en posició vertical mentre que el metge 
està introduint-li un catèter per la uretra, el qual, servirà per a un 
buidatge controlat de la bufeta urinària. Els altres individus estan 
esperant el seu torn.  
 

7.1.7 CEGUESA  
 
La ceguesa és la pèrdua del sentit de la vista. Pot ser total o parcial; 
existeixen diversos tipus de ceguesa parcial depenent del grau i tipus 
de pèrdua de visió.  
Es classifica depenent del lloc on s'ha produït el dany que impedeix 
la visió. Aquest pot ser a les estructures transparents de l’ull 
(cataractes i opacitat de la còrnia), a la retina (degeneració muscular 
associada a l’edat i la retinosis pigmentària), al nervi òptic 
(glaucoma i diabetis), i al cervell.  
 
A la imatge es pot observar un grup de cecs que van junts i van 
caient al riu. Cosa evident, ja que, tots els individus són cecs i, per 
tant, cap té les habilitats necessàries per guiar al grup.  
Tots porten el pal característic que, en certes ocasions, els ajuda a 
valer-se per si mateixos.  
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7.1.8 ANATOMIA, LEONARDO DA VINCI. 
 
L’autorització per part del Papa Sixt IV de la dissecció de cadàvers 
humans fou el primer pas per a l’estudi del cos humà 
El segon pas el van donar els artistes. Convençuts que el 
coneixement del cos humà era essencial per la medicina i com a 
resultat del naturalisme del segle XV, van fer disseccions a cadàvers 
humans i van deixar dibuixos dels seus estudis.  
Un dels anatomistes més grans d'aquesta època va ser Leonardo da 
Vinci. Els seus estudis anatòmics estam recollits en el "Manuscrit 
Anatòmic" i es centren en l’osteologia i la miologia. En les seves 
làmines es plasmen els intents de comprendre el funcionament humà 
i, a més de l'aportació científica, contenen dibuixos anatòmics 
excepcionals.    

 
4. En aquesta làmina hi trobem un estudi del fetus humà, va descriure les 
tres membranes que envolten el fetus. Podem veure la posició que aquest 
pren a l’úter femení. 

  

3. El dibuix representa l’interior del cos femení. A la part superior hi 
trobem la tràquea i el cor. Al centre dues estructures que poden 
representar el pulmons. I a la part inferior es distingeix l’úter i la 
vagina. Les diferents estructures dibuixades estan connectades per tubs 
representant les venes o artèries.   

2. Es pot observar una representació detallada de músculs i tendons de 
la part superior del cos. Estan representats tant en moviment com 
estàtics. 

1. En el següent dibuix trobem representats els ossos del braç. El 
radi, el cúbit, l’húmer, les falanges, l’omòplat i la clavícula.   
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7.1.9 ANATOMIA, ANDREAS VASALIUS 

Vasalius va publicar el 1543 la seva obra De humani corporis 
fabrica (Sobre l'estructura del cos humà). Una obra innovadora 
d'anatomia humana que va dedicar a Carles V i que va ser il·lustrada 
per Jan Stephen van Calcar, deixeble de Tiziano.  

L’obra es basa en les disseccions de cadàvers humans i, 
primerament, descriu ossos, cartílags, lligaments i músculs, que 
fonamenten l'estructura corporal. Després els sistemes connectius  
(venes, artèries i nervis) i, finalment, els òrgans i sistemes vitals 
(sistema digestiu i reproductor, el cor i pulmons, sistema nerviós 
central i òrgans dels sentits).   

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera es representa el sistema reproductor i es 
detalla l’úter i la posició del fetus. A més, possiblement 
amb els diferents nombres romans estan representades 
les diferents capes fins a arribar a l’interior de la 
placenta. 

En la segona hi tenim representat el sistema circulatori, 
amb venes i artèries i, també, hi trobem el cor, els 
ronyons, els pulmó i la tràquea.  

En aquesta làmina es poden observar els diferents 
músculs del cos humà. 

En la primera làmina s’hi pot veure un esquelet de perfil 
i tot els ossos que el componen. 

En la última làmina es representa  una part de l’aparell 
digestiu, exactament, els intestins i l’estómac.  
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7.1.10 BOGERIA 
 
Al Renaixement, la bogeria sorgeix com una nova encarnació del 
mal. És en aquest moment quan apareix la denominada "stultifera 
navis" (nau dels bojos) utilitzada per eliminar del territori a aquests 
éssers que posaven en risc la seguretat dels ciutadans. No hi ha 
proves que verifiquen que aquest procediment fos sempre en vaixell. 
Per aquesta raó no es pot dir que El Bosco representés una escena 
habitual, si més no, s’ha d’interpretar com la representació del 
procés de discriminació que existia en aquella època.  
 
Al quadre podem veure com un grup d’individus viatgen pel riu amb 
una barqueta. Els gestos i expressions que realitzen mostren que 
pateixen trastorns mentals. Al centre de la imatge es veu un grup de 
persones, entre elles una monja i un frare, cantant al ritme d’una 
llaüt. A la part dreta hi ha un home penjat a una branca i disfressat 
de bufó, mirant atentament el riu. A la part inferior hi ha dos homes 
nedant i a la part esquerra un home que s’amaga dins la barca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.11 HEPATITIS  
 
Es defineix com la inflamació del fetge produïda per una causa  
infecciosa (virus de la hepatitis, alguns paràsits), immunològica  
(autoanticossos) o tòxica (alcohol, verins o fàrmacs). 
En aquesta obra Caravaggio mostra els símptomes externs d’un 
home malalt, com la pal·lidesa de la pell, la mirada desorientada i 
l’expressió de debilitat a la cara. Símptomes similars als d’un malalt 
hepàtic.  
Hi ha la possibilitat que l’obra sigui un autoretrat i, per tant, 
l’hepatitis sigui conseqüència d’una sobreinfecció del paludisme 
patit per l’autor o que sigui conseqüència dels excessos alcohòlics 
del personatge mitològic, Baco.  
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barroc i il·lustració 

 
 

 
"Doctors són aquelles persones que recepten medicina, del que saben poc, per a guarir 

malalties que no coneixen en persones de les quals no saben gens." 
 

Voltaire
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8. INTRODUCCIÓ 
 
 
 
La ciència es revela contra la tradició. 
 
En aquesta època apareix el mètode experimental en les ciències i canvia el concepte del món amb Copèrnic, Kepler, Newton. A més, es 
descobreixen nous instruments com el microscopi, el termòmetre....  
En els segles XVII i XVIII continuen els dos corrents filosòfics que bàsicament apareixen al Renaixement: l'empirisme (els sentits i l'experiència 
directa, immediata i personal de la realitat) i el racionalisme (l'explicació de la realitat a través de la raó).  
Hi ha dues escoles de pensament oposades la iatromecànica i la iatroquímica. La iatromecànica veu l'organisme com una màquina i creu que les 
malalties es apareixen per la retenció de les diferents substàncies tòxiques que l'organisme conté en lloc d'eliminar-les. Això va conduir a la 
utilització de diaforètics, excitants i banys que facilitaven l'eliminació de les substàncies. També s’observa la persistència dels mètodes 
d’evacuació d’humors del galeisme com els purgants i les sangries. Va ser molt important, com a mètode d’evacuació la clisoterapia (la xeringa o 
clister era l’instrument utilitzat per introduir per l'anus els ènemes). 
En canvi, la iatroquímica relaciona el cos amb els processos químics i creu que la malaltia és “una llavor” que s'introdueix des de l'exterior i 
actua localment. Hi ha una lluita entre l'hoste i aquesta “llavor”, si la “llavor” és més forta es produeix la malaltia.  
Així com el Renaixement per a la medicina va ser l'època de l'anatomia amb l'obra de Vesalio, el Barroc va ser l'era de la fisiologia amb Harvey, 
el primer que va descriure correctament que la sang era distribuïda per tot el cos mitjançant el bombeig del cor.  
En aquesta època va nàixer el concepte de la malaltia com quelcom abstracte però extret de l’observació real dels pacients. Sydenham va centrar 
el seu interès en l’observació clínica, des de l’aparició dels símptomes fins a la seva desaparició, per poder classificar els diferents símptomes i 
descriure els quadres clínics de diverses malalties.  
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8.1 IMATGES  

8.1.1 ANÀLISI D’ORINA  
 
L'anàlisi d'orina es realitza com a estudi rutinari per a valorar l'estat 
de salut del pacient i per al diagnòstic precoç de diferents malalties. 
Entre aquestes malalties trobem les malalties renals, infeccions 
urinàries. També s’utilitza per avaluar la funció dels ronyons, de 
diferents hormones i controlar la diabetis.  
Quan es fa una anàlisi d'orina es mesuren diferents paràmetres, 
químics i microscòpics.  
Dins els químics trobem la interpretació de l’aparença i el color de 
l’orina, de la presència de diferents elements com per exemple les 
proteïnes que indiquen problemes renals...  
En l’anàlisi microscòpic s’estudia la presència de bacteris o altres 
microorganismes, leucocits, mucositats, greixos...  
 
En aquesta obra de Dou es representa una situació mèdica on la dona 
està asseguda amb clars signes de debilitat i rodejada de donzelles 
que vetllen per la seva senyora. A la part dreta hi ha el metge que 
observa amb atenció un flascó amb orina. El metge està realitzant 
una anàlisi d’orina, la qual, es basarà únicament en la interpretació 
de l’aparença i el color de l’orina.  
Tenint en compte l’aparença i el color de l’orina pot diagnosticar-se 
la presència de pus o infeccions si aquesta és tèrbola. En canvi, si té 
un color groc enfosquit pot indicar la presència de bilirubina i, per 
tant, de colèstasis (obstrucció de les vies biliars). Si el color és 
vermell suggereix la presència d’hematites o hemoglobina produïda 
per problemes renals.  
 

 

8.1.2 ASMA 
 
L'asma és una malaltia inflamatòria crònica de les vies respiratòries 
que dificulta el pas de l'aire a través dels bronquis.  
Ja va ser descrita pels egipcis i, també, per Hipòcrates. Per tant, és 
una malaltia que ha estat present des de sempre.  
Entre els diferents tipus d’asma hi trobem l’asma ocupacional que és 
causada per l’exposició a un agent, present al lloc de treball.  
 
En aquest quadre de Velázquez es representa una filatera. En les 
filateres és possible que hi hagi aquest tipus d’asma com a 
conseqüència de la polseta que desprenen les madeixes en ser 
utilitzades per elaborar el fil.  

8.1.3 OBESITAT  
 
L’obesitat es defineix com l’augment de greix corporal a 
l’organisme.  
En aquesta obra de Rubens s’observen tres dones amb un excés de 
pes considerable. Aquesta característica no és un impediment per a 
pintar-les nues, tot al contrari, en aquesta època el cànon de bellesa 
es basava en l’excés de pes. Si una dona tenia corbes era senyal de 
bon estat de salut i riquesa.  
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8.1.4 HIRSUTISME  
 
L’hirsutisme és el creixement excessiu de borrissol en dones, en 
zones en les quals no en solen tenir: llavi superior, patilles, barbeta, 
coll, aureoles mamàries, tòrax, a l’àrea immediatament superior o 
inferior al llombrígol, així com en engonals, cuixes, esquena... 
Freqüentment s'associa a l’acne, a la caiguda de cabell i a 
irregularitats menstruals.  
En el seu grau màxim s’anomena virilació i, sol estar acompanyat de 
veu greu, augment de la musculatura i caiguda del cabell.  
La forma més comuna és l’hirsutisme hiperandrogènic, per 
l’augment de la producció d’andrògens de l’ovari o les suprarenals.  
 
Aquest quadre representa a Magdalena Ventura un dona que després 
de donar a llum a tres fills va començar a experimentar un canvi 
viliritzant. La seva cara es va cobrir amb una espessa barba, aquesta 
totalment masculina podria portar al dubte sobre el seu sexe, però en 
el moment en què està amamantant el seu fill i, per tant, mostrant un 
dels seus pits, s’entén que és una dona.  
Aquesta malaltia s’ha exhibit en circs de tot el món, titllant les 
malaltes com “la dona barbuda”. Tenim referència que moltes altres 
malalties s’han utilitzat com a fenòmens mediàtics durant tota la 
història, per exemple, l’elefantiasi (home-elefant).  
 

8.1.5 PEDICULOSI 
 
La pediculosis és una afecció cutània produïda pels polls (Pediculus 
humanus subsp. capitis, subp. humanus i Phthirus pubis), es 
localitza fonamentalment en el cuir cabellut i al pubis. Es manifesta 
a qualsevol edat i condició social. La forma més comuna de contagi 

és el contacte amb objectes que han estat amb contacte amb la 
persona infectada.  
En aquesta imatge podem veure una dona vella intentant eliminar tot 
els polls del cap del nen mentre ell, absent de la situació, juga amb el 
seu gos.  
En aquesta època l’escena era comú en qualsevol àmbit per la falta 
d’higiene de la població, però tenia una major incidència en les 
classes socials més baixes.  

8.1.6 SÍNDROME DE CUSHING  
 
La Síndrome de Cushing, també coneguda com hipercortisolisme, és 
una malaltia provocada per l'augment de la producció de l'hormona 
cortisol, produïda per les glàndules suprarenals.  
Els símptomes que poden presentar els pacients van des d’obesitat, 
debilitat muscular, fatiga, baixa autoestima, depressió...  
 
En aquesta obra es representa a Eugenia Martínez Vallejo, 
anomenada, també, La monstre. Aquesta apel·latiu se li va posar a 
Eugenia, fent referència a la seva obesitat extrema, en el moment 
que va ser cridada pel rei per forma part dels bufons de la cort. 
Aquesta obesitat era produïda pel síndrome de Cushing i queda ben 
representada en aquesta pintura.  
Podem observar el volum extrem del seu abdomen, les seves 
extremitats i la seva cara. A més, i fent referència a que aquests 
individus poden patir depressió o baixa autoestima, ens fixem en 
l’expressió trista de la seva cara. Aquesta nena, perquè a la imatge té 
5 anys, a part de patir la malaltia era exhibida com un personatge de 
circ.  
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8.1.7 DIFTÈRIA  
 
És una malaltia infecciosa produïda pel bacil de Klebs-Löffler. Es 
caracteritza per l’aparició de falses membranes adherides a les vies 
respiratòries i digestives superiors (amígdales, gola, nas...). També 
pot presentar-se a la pell en forma de erupcions.  
 
En aquesta obra podem veure una de les pràctiques de la medicina 
popular utilitzada per intentar curar la diftèria. Les famílies en veure 
que l’individu s’asfixiava intentaven, amb els dits, retirar les 
membranes de les vies respiratòries del malalt.  
Aquest quadre és una representació excel·lent de la desesperació de 
les famílies davant aquest tipus de malalties llavors impossibles de 
curar per falta de mitjans mèdics.  
 

8.1.8 CEGUESA  
 
És la pèrdua de l’agudesa visual que pot ser congènita o adquirida, 
pot afectar a un o als dos ulls. És un procès l’origen del qual pot 
estar a la retina, al nervi òptic o al sistema vascular de l’ull. 
 
En aquesta obra el cec canta amb l’ajuda de la seva guitarra a la fira 
del poble. La gent el rodeja per escoltar-lo i gaudir de la seva veu. 
Era una bona forma de guanyar-se la vida quan no podien treballar 
d’altres coses.  
 

 
 

8.1.9 ANATOMIA 
  
A principi del s. XVII es va començar a qüestionar  la teoria dels 
humors i alguns metges es van dedicar a realitzar autòpsies per 
trobar l’origen de les malalties.  
En el primer quadre el doctor Tulp està realitzant la dissecció dels 
músculs flexors dels dits, mentre reprodueix els moviments amb la 
seva mà. El llibre obert al cantó inferior esquerre de la imatge és, 
suposadament, un manual d'anatomia d'Andreas Vasalius, considerat 
el millor metge del segle XVI i creador de l'anatomia moderna. 
En el segon, s’observa com el metge li està dissecant el cervell al 
cadàver, mentre que l’altre individu aguanta la part del crani que 
s’ha tallat.  
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8.1.10 ODONTOLOGIA  
 
L’odontologia és l'especialitat mèdica que s'encarrega del diagnòstic, 
tractament i prevenció de les malalties de l'aparell que inclou les 
dents, la geniva, la llengua, el paladar, la mucosa oral, les glàndules 
salivals i altres estructures anatòmiques implicades, com els llavis i 
amígdales. 
 
En aquesta imatge podem veure com el dentista ha introduït un 
instrument a l’interior de la boca del pacient per extreure-li la dent 
afectada. El collar de dents que porta significava que tenia una gran 
experiència i que es podia confiar amb el seu treball. A més, damunt 
de la tauleta hi ha l’instrumental utilitzat pel dentista, com poden ser 
els fòrceps i el punxó.  
En aquesta època els dentistes eren individus sense estudis que 
anaven de fira en fira muntant les seves consultes ambulants  
 

8.1.11 ALCOHOLISME  
 
És el consum abusiu de l’alcohol durant molt de temps i 
freqüentment que comporta una alteració de la conducta a causa de 
la droga.  
Una persona és alcohòlica quan presenta dependència física, que 
consisteix en un estat d’adaptació fisiològica a la droga i que es 
manifesta per la síndrome d’abstinència. I quan presenta necessitat 
psicològica que es defineix com el desig incontrolable al consum de 
la droga.  
 
En aquesta pintura es presenta un àpat reial, on des de sempre han  
 

 
 
estat presents els abusos tant en el menjar com en l’alcohol. La 
mateixa imatge, amb l’ajuda dels personatges i les seves accions, 
representa l’eufòria alcohòlica i els trastorns que comporta. 
 

8.1.12 SANGRIES  
 
En aquest quadre a més dels clars efectes de l’alcohol, trobem dues 
situacions mèdiques. 
A la part inferior hi ha un home que utilitza l’alcohol per desinfectar 
la ferida que té al cap un altre personatge.  
I a la part dreta un home que s’ha desmaiat a causa d’un empatx 
d’ostres i el metge, amb un instrument punxent a la boca, està 
preparant-lo per practicar-li una sangnia.  
Les sangries consistien en l’extracció de sang del pacient, mitjançant 
incisions o sangoneres basant-se en la teoria dels humors que deia 
que una descompensació en un dels humors era la causant de la 
malaltia.  
 

8.1.13 BOGERIA  
 
Aquest quadre es podria confondre amb una presó però el títol deixa 
clar que és un manicomi. En aquella època bojos i delinqüents eren 
tractats de la mateix manera i amb unes condicions infrahumanes. 
Podem veure com un grup d’individus conviuen en una petita sala 
fosca i mal ventilada. Les seves accions mostren trastorns mentals i 
de conducta. 
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8.1.14 NANISME ACONDORPLÀSIC 
 
L’ acondroplàsia, és la causa més comuna del nanisme, és una 
malaltia hereditària que afecta principalment als ossos llargs, que 
contenen el cartílag de creixement. La prematura ossificació 
d’aquest impedeix que l’individu tingui una estatura normal. 
 
Velàzquez, en aquesta obra, intenta dissimular la deformitat del nan. 
Ho aconsegueix pintant-lo assegut, cosa que oculta les cames curtes i 
arquejades. A més, els punys tancats no deixen veure una de les 
característiques físiques més evidents de la malaltia, aquesta és “la 
mà en trident”, on tots els dits tenen la mateixa longitud.  
Durant el regnat de Carles II, persones amb defectes físics o psíquics 
formaven un petit comitè al voltant del infants de la cort. La seva 
funció era acompanyar els infants, assegurar la seva diversió, 
mostrar-los confiança...  
Amb freqüència quan es feien adults conservaven al seu costat 
aquests amics de la infància.  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.15 HEMORRÀGIA 
 
L'hemorràgia és la sortida de sang fora del sistema cardiovascular, 
provocant-ne una pèrdua. 
 
Segons el seu origen l’hemorràgia pot ser:  

 Interna quan es trenca algun vas sanguini a l’interior del cos. 
 Externa quan està produïda per una ruptura dels vasos a 

través de la pell.  
 A través d’orificis naturals del cos, com el recte, la boca, el 

nas, la vagina, la uretra o l’oïda.  
 
Segons el tipus de vas trencat pot ser:  

 Hemorràgia capil·lar: és la menys greu, ja que, els capil·lars 
són els vasos més abundants i que menys pressió sanguínia 
tenen.  

 Hemorràgia venosa: és produeix per la ruptura d’una vena.  
 Hemorràgia arterial: per la ruptura d’una artèria. És 

l’hemorràgia més greu, ja que, la sang va per les artèries a 
una pressió més alta i, per tant, surt a l’exterior ràpidament. 
Pot ocasionar la mort en pocs minuts, si no es tapona.  

 
En aquest quadre es representa la mort de Marat. Aquest va morir 
per una hemorràgia situada baix de la clavícula dreta produïda per 
una arma blanca. La pal·lidesa del seu cos i l’aigua sangosa de la 
banyera reforcen aquesta teoria.  
El fet que Marat fos dins la banyera no és casualitat, ja que, aquest 
patia una malaltia de la pell que li produïa picors molt molestos els 
quals només alleujava submergint-se a l’aigua calenta. 
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                segle XIX 
 

 
 

“Si no conec una cosa, la investigaré.” 
 

Louis Pasteur
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9. INTRODUCCIÓ 
  
La medicina del segle XIX va aconseguir un gran desenvolupament a nivell de diagnòstic i tractament de les malalties i, també, en mètodes 
quirúrgics.  
El factor més important per aquest desenvolupament va ser el gran ventall de descobriments que es van dur  a terme durant aquest segle.  
Entre ells trobem el microscopi que va contribuir al descobriment dels microorganismes com a causant d’algunes malalties que havien devastat 
mig món durant els segles passats. Això a la vegada va contribuir a l’aparició de tractaments contra aquestes malalties com les vacunes. El 
principi fonamental d’aquestes va ser establert per Pasteur i deia que: “els cultius atenuants d’un organisme poden oferir protecció contra la 
malaltia causada per ell mateix.”  
Un altre descobriment important va ser l’anestèsia, indispensable per al desenvolupament de la cirurgia, ja que, va permetre realitzar operacions 
més complexes i, també, es va aplicar a altres especialitats com la ginecologia, l’oftalmologia, la neurocirurgia... 
L’esterilització de tot l’instrumental mèdic, que estava en contacte amb els pacients va ser un gran avenç per a la medicina i, en especial, per a la 
cirurgia, ja que va contribuir a una disminució de la taxa de mortalitat, provocada per les infeccions transmeses després de les intervencions. 
La influència de la medicina militar va ser notable, va fer sorgir la idea d’una organització d’assistència immediata amb personal especialitzat i 
ben equipat, que es va traduir amb la fundació de la Creu Roja .  
I, finalment, gràcies al sorgiment de l’educació mèdica van formar-se noves especialitats mèdiques i es van desenvolupar les ja existents. Va ser 
una educació homogènia, controlada per professors mèdics i que alternava la formació teòrica amb la formació pràctica als hospitals, a més, va 
establir requisits per a la formació i titulació dels metges, ja no tothom podia exercir aquest ofici.  



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 46 

9.1  IMATGES  
 

9.1.1 ESQUIZOFRENIA 
 
És una malaltia psicosiquiàtrica que pertany al grup dels trastorns 
psicològics. Els símptomes d’aquesta malaltia són:  
 
- Les al·lucinacions, trastorns de la percepció molt comuns.  
- Els deliris, és a dir, desenvolupar creences falses que sorgeixen 

com a conseqüència de la incapacitat per a distingir el real de 
l'imaginari.  

- L'aïllament social, ja que, el malalt pot tenir percepcions de la 
realitat diferents a la resta i es pot sentir espantat, ansiós i confós. 
Prefereix estar sol.  

 
En Van Gogh trobem el primer símptoma del seu desequilibri quan 
després de constants desacords i discussions amb Gauguin intenta 
agredir-lo, no ho fa però el seu sentiment de culpabilitat el porta a 
mutilar-se l’orella (Autoretrat, 1889).   
L’any 1889 es internat a un manicomi de Saint Rémy. Les obres que 
va pintar durant aquest període evidencien les seves tensions i 
desequilibris. Es caracteritzen per pinzellades irregulars i, en molts 
casos, curtes, però sobretot per la distorsió que fa de la realitat 
(símptoma típic dels esquizofrènics).   
 
 
 

 

9.1.2 ALCOHOLISME I RESSACA 
 
La ressaca és l'aparició d'un conjunt de símptomes  l'endemà d'haver 
begut alcohol en excès. Aquests símptomes poden ser  set intensa, 
mal de cap, mareig, visió borrosa, dolor muscular, i malestar general 
amb nàusees i acidesa d'estómac.  
El mal de cap es deu principalment als productes de degradació de 
l'alcohol, aquests productes tòxics apareixen en major quantitat en el 
cos si l'alcohol no és de bona qualitat. Les molèsties gàstriques són 
degudes a erosions en la mucosa de l'estómac produïdes per  
l’etanol, principal component de l'alcohol. Aquestes molèsties seran 
majors si s'han barrejat diferents begudes o combinats ja que la 
irritació gàstrica es deurà a tots els components beguts. Per altra 
banda l'alcohol disminueix la vitamina B1 de l'organisme, i sembla 
que això és la causa de la sensació  de set. 
 
En aquest quadre de Munch es poden observar clarament els 
símptomes del malestar ocasionat per la ingesta excessiva d’alcohol.   
La dona, estirada al llit, mostra un debilitament físic greu. A més, a 
la part inferior-esquerra del quadre hi ha dues ampolles..  
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9.1.3 TRAUMATISME  
 
Entenem per traumatisme totes aquelles lesions internes o externes 
que han estat provocades per una violència exterior.  
Les més freqüents són els traumatismes externs que poden aparèixer 
com ferides, fractures, esquinços o tendinitis. Els traumatismes 
interns es manifesten com hemorràgies internes.  
 
En aquest quadre podem veure com el company de treball esdevé un 
metge improvisat. Segurament el noi estirat al terra ha patit un atac o 
una caiguda, cosa que li ha produït una ferida a l’abdomen. El seu 
company intenta taponar la ferida perquè no sagni més.  
 

9.1.4 GRIP  
 
La grip és una malaltia infecciosa respiratòria aguda i contagiosa 
causada per un virus. Pot provocar manifestacions clíniques 
variables, que van des d'algunes molt lleus, fins a unes altres que 
posen en perill la vida de l'afectat. Una de les complicacions més 
greus de la grip és la pneumònia. La grip es presenta en forma de 
brots epidèmics periòdics. Es manifesta generalment amb símptomes 
com febre, astènia, miàlgies, cefalea, somnolència, malestar general, 
tos seca, ronquera, mal de coll -símptomes de laringitis- i, en 
ocasions, amb signes de trastorns gastrointestinals, com dolor 
abdominal, nàusees, vòmits, diarrea o deposicions toves.En aquesta 
imatge de Spitzweg es representa un home estirat damunt un matalàs 
amb un clar estat gripòs. S’observa un deteriorament físic i anímic, a 
més, l’home porta un mocador al coll utilitzat, possiblement, per a 
alleujar el dolor. 
 

 
S’ha de tenir en compte que el pintor vol reflectir unes condicions de 
vida pèssimes, on triomfa la misèria.  
 

9.1.5 LUDOPATIA 
 
La ludopatia consisteix a una alteració progressiva del 
comportament, per la qual, un individu juga de forma obsessiva 
arribant, fins i tot, a la ruïna econòmica i al fracàs laboral i social. És 
una malaltia molt similar a l’alcoholisme i a la drogodependència, 
totes tres són addiccións. Va ser reconeguda com a trastorn mental 
per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) l’any 1992.  
En la següent imatge podem observar dos individus jugant a cartes, 
una escena freqüent a les tavernes de l’època. Gràcies als barrets 
podem saber que els dos individus formaven part de les classes 
baixes, les quals, després d’un dia laboral llarg i dur anaven a les 
tavernes.  

9.1.6 POLIOMIELITIS I TRANSTORNS MENTALS 
 
Aquest grup de nens, que es troben en un primer pla, estan afectats 
per la poliomielitis, ja que, presenten un debilitament a la 
extremitats. El fet que tots utilitzin crosses per caminar, reforça 
aquesta teoria.  
A més, podem pensar que pateixen algun tipus de retrad o trastorn 
mental, pel fet que és l’Església la que es fa càrrec d’ells i no les 
famílies. En aquella època era molt comú que aquells individus que 
requerien una atenció especials fossin internats en alguna espècie de 
clínica o sanatori, com a conseqüència de la manca de recursos de 
les famílies. 
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9.1.7 RESTRENYIMENT  
 
El restrenyiment és una defecació infreqüent o difícil, generalment, 
de femta escassa i dura. Una de les formes de combatre aquesta 
malaltia són els laxants, medicaments que ajuden a evacuar.  
En aquesta imatge s’observa l’ús de la clisteroteràpia com a mètode 
per curar la malaltia. La clisteroteràpia es basa en introduir per 
l’anus els ènemes, mitjançat una xeringa o clister, per a eliminar la 
matèria. Aquest mètode té com a precursor els recursos tradicionals 
utilitzats pels romans, com els purgants i les sangries, per a 
l’evacuació dels humors (el desequilibri dels quals causava la 
malaltia).  

 

9.1.8 HISTÈRIA  
 
La histèria és una manifestació patològica que pot simular moltes 
malalties degut al gran ventall de símptomes que presenta: 
neurològics, digestius, cardiorespiratoris, oculars i cutanis.  
El seu nom deriva del grec ὑστέρα (histèria), que significa “úter”. 
En l’antiguitat es considerava que aquests símptomes provenien del 
desplaçament de l’úter a la part superior de l’abdomen, creant 
opressió i dolor a la dona. Aqueta definició ens porta a pensar que és 
un procés més freqüent en dones que no en homes. Actualment 
aquesta postura ha quedat descartada, perquè no existeix cap relació 
amb l’úter ni és una malaltia exclusiva de les dones (encara que tota 
la informació trobada sobre la història de la malaltia fa referència a 
les dones.)  
 

 
 
 
 
Durant l’Edat Mitjana es creia que era per la falta de sexe i, per tant, 
la prescripció mèdica era el coit si s’estava casada, el matrimoni si 
s’estava soltera i el massatge d’una llevadora com a últim recurs.   
Durant l’època victoriana va ser el diagnòstic habitual d'un ampli 
ventall de símptomes, que incloïen defalliments, insomni, retenció 
de fluids, dolor abdominal, espasmes musculars, respiració 
entretallada, irritabilitat i pèrdua d'apetit. Les pacients 
diagnosticades amb histèria femenina havien de rebre un tractament 
conegut com “massatge pèlvic”—estimulació manual dels genitals 
de la dona pel doctor fins a arribar al “paroxisme histèric”, el que 
avui es denomina orgasme.  
A principi del segle XX el nombre de diagnòstics d'histèria femenina 
va decaure, com a conseqüència d’una millora en les tècniques de 
diagnòstic, ja que, els símptomes de la histèria eren molt amplis.  
 
En aquest quadre de Brouillet es representa una lliçó sobre histèria. 
A la sala hi ha un grup d’homes escoltant atentament les paraules 
d’un altre que es troba a la part dreta del quadre, el qual, està 
assenyalant una dona que es troba inconscient damunt els braços del 
seu ajudant. El defalliment és un dels símptomes descrits durant 
l’època victoriana que feia referència a la histèria.  



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 49 

9.1.9 ANSIETAT 
 
L’ansietat és una sensació de tensió que anticipa la presència d’un 
possible dany a l’organisme, i des d’aquesta perspectiva, constitueix 
una reacció normal, una resposta adaptativa i una defensa de 
l’individu en front l’amenaça. Quan la resposta és exagerada o va 
acompanyada d’altres alteracions que interfereixen en la vida de 
l’individu estem davant un estat patològic per trastorn d’ansietat.   
 
En aquest quadre queden reflectits els problemes psíquics que l’autor 
patia i el seu estat anímic en aquell moment.  
Mitjançant el personatge central que es troba amb la boca oberta, el 
rostre entre els mans i expressió d'angoixa, i amb la utilització de 
línies irregulars i colors forts (roig, blau i groc), l’autor aconsegueix 
transmetre l’angoixa que està vivint.  
Les paraules de l’autor sobre l’obra són les següents:  
 
“Passejava per una sendera amb dos amics – el sol es va pondre - de cop i 
volta el cel es va tenyir de vermell sang, em vaig parar i em vaig recolzar 
en una tanca- sang i llengües de foc aguaitaven sobre el blau fosc del fiord 
i de la ciutat - els meus amics van continuar i jo em vaig quedar quiet, 
tremolant d'ansietat, vaig sentir un crit infinit que travessava la 
naturalesa.” 
 

 

9.1.10 CIRURGIA  
 
En aquest quadre s’observa una operació quirúrgica practicada a la 
cama del pacient (encara que és difícil distingir quina part).  
El metge té a la mà el bisturí que ha utilitzat per fer la incisió. 
Alguns dels seus ajudants segueixen amb la intervenció, obren la 
ferida i observen l’interior amb l’ajuda d’un instrument llarg i prim. 
També, n’hi ha un que tapa la cara del pacient amb unes gases que 
possiblement contenen èter, utilitzades per a l’anestèsia del pacient.  
Cap dels metges porta guants, per tant s’observa una manca de 
mesures higièniques a les operacions de l’època. A més, l’operació 
es desenvolupa en un lloc amb molta gent i poc condicionat.   
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9.1.10 TUBERCULOSI  
 
La tuberculosi és una malaltia infecciosa produïda pel Mycobacterim 
tuberculosis en la majoria dels casos, que s’adquireix exclusivament 
per via aèria i afecta bàsicament al pulmó, encara que també pot 
afectar altres òrgans.  
Està estretament lligada a la història de la humanitat i va ser Robert 
Koch, el 1882, qui va desxifrar l’origen de la malaltia.  
 
En aquesta imatge a part dels símptomes tuberculosos que presenta 
el malalt, observem també una de les figures més importants del 
segle XIX dedicades a l’estudi d’aquesta malaltia, René Théophile 
Hyacinthe Laënnec, va dissenyar l’estetoscopi i va comprovar, 
mitjançant l’estudi de les dades preses durant la malaltia del pacient i 
les disseccions posteriors dels cadàvers, que les dades obtingudes de 
les auscultacions es corresponien amb lesions pulmonar. A la imatge 
podem veure com Laënnec porta a la mà aquest instrument.  
 
En aquest quadre precoç de Picasso s’hi representa una escena típica 
de l’època: la visita del metge, a la mateixa casa, per atendre la 
malalta. Aquesta està estirada al llit i presenta clars símptomes de 
tuberculosi: pal·lidesa, els ulls enfonsats i les cara prima, els dits 
llargs i ossuts i un estat general de debilitament.  
El metge li està prenent el pols, perquè és una tècnica que 
proporciona informació important sobre la salut de la pacient. El 
pols ràpid pot ser signe de la presència d’una infecció o 
deshidratació. I pot ajudar a determinar si el cor del pacient està 
bombejant, en casos de màxima urgència.  
Picasso en aquest quadre recull dos aspectes de la malaltia: la 
ciència, representada pel metge, i la caritat, representada per la 
monja. Aquest fet fa referència al títol: Ciència i Caritat.  

9.1.11 VACUNACIÓ    
 
Consisteix a l’administració d’un microorganisme, una part d’ell o 
un producte derivat, amb la finalitat de produir una resposta 
immunològica similar a la de la infecció natural. 
La introducció de la vacunació ha suposat una autèntica revolució 
per a la medicina preventiva.  
 
En aquest quadre de Borràs s’ofereix una escena mèdica, on un grup 
de nens són vacunats pel metge. Amb aquesta obra es vol 
conscienciar la societat del benefici de la vacunació infantil i a la 
vegada remarcar la importància dels progressos científics en la 
medicina preventiva.   

9.1.12 DROGOADDICCIÓ  

 
Es defineix com l’abús del consum de substàncies que produeixen 
un canvi de conducta i una tendència al seu consum de forma 
continuada per la gratificació que produeixen. 
Dins d’aquestes substàncies trobem: la cocaïna, el cànnabis i els 
al·lucinògens. El consum d’aquestes substàncies genera diferents 
conseqüències comunes: la dependència a la droga, la tolerància i, 
per tant, la necessitat d’augmentar la dosi perquè faci efecte, la 
síndrome d’abstinència que consisteix en un conjunt de símptomes 
que apareixen en interrompre l'administració d'una determinada 
substància, a la qual, per un ús repetitiu, una persona havia 
desenvolupat addicció o toxicomania.  
En aquella època molta gent recorria a la morfina per calmar els seus 
dolors, ja que, no existia de cap analgèsic tant potent.  
En la següent imatge s’observa l’estat d’una persona addicta a la 
morfina, la qual, segurament, s’ha acabat d’injectar una dosi .   
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9.1.14 MIGRANYA  
 
La migranya es caracteritza per dolors forts i palpitants que 
normalment afecten un sol costat del cap. Altres símptomes són les 
nàusees i els vòmits, la distorsió de la visió, el vertigen i la 
hipersensibilitat a la llum i al soroll.  
 
En aquesta caricatura es pot observar com l’home, amb expressió de 
sofriment, és atacat per uns individus fantàstics que, entre altres 
accions, li perforen el cap i li canten a l’orella. Aquests personatges 
simulen símptomes de la migranya com el mal de cap i la 
hipersensibilitat al soroll.  

9.1.16 ANATOMIA 
 
En aquest quadre s’observa com el metge ha extret el cor al cadàver 
mitjançant una incisió per la part anterior del tòrax. El cor està 
intacte i perfectament dibuixat. Els vasos sanguinis que surten del 
cor (la vena cava superior, l’artèria pulmonar, l’artèria aorta i les 
venes pulmonars) es distingeixen perfectament.  
 
El títol inicial del quadre és “L’autòpsia del cor”, però ha tingut més 
influència un títol posterior: “...i tenia cor”. Aquest fa referència al 
simbolisme que té el cor en el quadre i al fet que la noia fos una 
prostituta. En aquella època, i també ara, es considera la prostitució 
com un ofici indigne i marginal i, per tant, les persones que el 
practicaven eren excloses de la societat. El metge no podia entendre 
com la prostituta tenia cor, símbol de bondat i bona voluntat. La 
contradicció que el metge veu entre els dos conceptes (bona voluntat 
i prostitució) queda palès en l’expressió de la seva cara.  

9.1.15 ÚLCERA PÈPTICA  
 
Una úlcera pèptica és una nafra, una lesió erosiva crònica, al 
revestiment de l'estómac o al duodè.  
Helicobacter pylori (H. pylori) és el nom del bacteri que habita a la 
membrana que recobreix l'estómac i que causa  les úlceres, encara 
que, també poden ser causades per l'ús perllongat d'agents 
antiinflamatoris, com l’aspirina (àcid acetilsalicílic) i l’ibuprofè; i, 
en contades ocasions, per tumors cancerosos de l'estómac o del 
pàncrees. 
Els símptomes són mal de panxa de caràcter agut, sobtat i persistent, 
evacuació de femta sanguinolenta i  vòmit amb sang.  
 
A la següent obra podem observar a Napoleó amb la mà dreta a la 
panxa per calmar el dolor que li produïa aquesta malaltia. 
Napoleó va morir als 51 anys. Sempre s’havia acceptat que va ser 
enverinat, però els últims estudis aproven que la causa de la seva 
mort va ser una hemorràgia gàstrica causada per una úlcera pèptica. 
Es creu que era d’origen bacterià i que la mala alimentació de les 
etapes bèl·liques va contribuir al seu desenvolupament.    
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segle XX 
 

 
 

“Allò important és no deixar-se de fer preguntes” 
 

Albert Einstein 
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10. INTRODUCCIÓ   
 
La medicina del s.XX, respecte a les anteriors, ha sofert una 
transformació radical, sobretot pel que fa a l’eficàcia en la guarició 
de malalties que abans eren mortals, creant unes expectatives de vida 
molt elevades. Aquests avenços es manifesten en els mètodes de 
diagnòstic, en la terapèutica mèdica i quirúrgica, i fins i tot, en la 
medicina preventiva.  
Entre els elements de diagnòstic més sofisticats es troben les 
modernes tècniques com les tomografies tradicionals, ecografies i 
ressonàncies magnètiques, a més de les visions directes de l'interior 
de l'organisme (artroscòpia, cirurgia endoscòpia, cirurgia cardíaca 
teledirigida, etc.). Aquests tipus d’exploracions permeten conèixer 
qualsevol racó del cos humà.  
Els avenços de la cirurgia són també espectaculars. La utilització del 
microscopi i el làser, les tècniques de transplantaments que han 
salvat milers de vides gràcies a la implantació d'òrgans complerts 
(cor, ronyó, fetge...), les tècniques de cirurgia endoscòpica, les 
múltiples intervencions sobre parts molt reduïdes del cervell, i fins i 
tot els assajos actuals de cirurgia robotitzada i controlada per 
ordinador sense que, pràcticament, intervingui el metge, a més de la 
millora en sutures, sistemes de hemostàsia, de tallament i dissecció, 
han creat un panorama molt satisfactori en la cirurgia.  
Però encara hi ha moltes malalties en les quals no s’ha assolit una 
guarició total, entre elles trobem el càncer, el Parkinson i 
l’Alzheimer, altres malalties mentals, i nombroses malalties 
infeccioses com l'hepatitis i la SIDA (Síndrome 
d'Immunodeficiència Adquirida). En aquest sentit, el progrés de la 
biologia molecular se centra en la prevenció de les infeccions per 
mitjà de les vacunes. El càncer, per la seva banda, es tracta amb 
diferents mètodes segons el tipus, però se segueix buscant un 
tractament que permeti incrementar el potencial innat del sistema  

 
 
immune, que constitueix la principal defensa natural del cos contra 
virus i altres invasors estranys per a eliminar les cèl·lules canceroses 
Gràcies a les modernes tècniques de bioquímica i genètica molecular 
s'ha obert un camp enorme de futures possibilitats per a controlar les 
malalties hereditàries. Existeix un projecte mundial, el Projecte 
Genoma, coordinat per nombroses institucions i que té per objectiu 
obtenir el genoma humà complet. Els mapes que s'obtinguin seran de 
gran valor en investigacions sobre l'organització gènica i 
cromosòmica, així com en la identificació de gens implicats en 
certes malalties genètiques.  
Els progressos mèdics prometen més salut en un futur, mitjançant 
noves teràpies, la manipulació genètica, la construcció d'òrgans 
artificials, fàrmacs de disseny i l'aplicació d'altres tècniques per a 
restaurar les funcions orgàniques.  
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10.1 IMATGES  
 
10.1.1 ARTROSI  
 
L’artrosi és la malaltia reumàtica més freqüent entre persones d'edat 
avançada. Es produïda pel desgast del cartílag, teixit que protegeix 
els extrems dels ossos i afavoreix el moviment de l'articulació. La 
superfície d’aquest es trenca i causa una fricció entre els ossos que 
produeix dolor, inflamació i pèrdua de moviment a l'articulació.  
L’artrosi pot afectar a qualsevol articulació del cos però ocorre més 
freqüentment a l'espina dorsal, mans, malucs, o genolls. 
 
En aquesta obra de Klimt es representen les tres etapes de la vida: la 
vellesa, la joventut i la infantesa.  
Aconsegueix accentuar l’edat del personatge de l’esquerra 
mitjançant l’aparició d’artrosi als dits de la mà. Quan els dits estan 
afectats per l’artrosi hi apareixen nòduls d’ossos, inflamació i torsió 
dels dits.  

 

10.1.2 SÍFILIS  
 
Aquest cartell va ser realitzat per Casas per anunciar un sanatori per 
a sifilítics. L’única imatge és la d’una dona, vestida amb un mantó, 
que presenta símptomes de debilitat, segurament causats per la 
malaltia. S’hauria de comprovar l’eficàcia d’aquest tractament, ja 
que, no va ser fins deu anys després que va aparèixer el primer 
preparat efectiu contra la malaltia: salvarsan.    
L'obra, els protagonistes de la qual són dues germanes, plasma la  
 

 
 
 
 
 
petició d'ajuda d'una d'elles, que, malalta i amb el cap inclinat, es 
dirigeix a l'altra. La primera, a l'esquerra, duu el mocador blanc 
obligatori per a les dones malaltes de sífilis que es recuperaven en 
l'hospital de Saint-Lazare.  
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10.1.3 TABAQUISME  
 
Es pot definir com malaltia o com factor de risc de moltes malalties. 
Consisteix en una addició al tabac provocada principalment, per un 
dels seus components actius, la nicotina. 
Amb el consum de tabac es relacionen malalties canceroses. 
cardiovasculars i respiratòries.  
Suposa una pandèmia, s’estima que un terç de la població adulta a 
nivell mundial és fumadora.  
 
En aquesta pintura d’Otto Dix es representa una dona fumadora que, 
a més, pateix sobre pes. Dues característiques primordials per a patir 
malalties cardiovasculars.  
El fet que sigui una dona qui fuma s’ha de remarcar, ja que, no va 
ser fins a finals del segle XIX quan el tabac va deixar de ser un vici 
exclusiu del gènere masculí. Aquest canvi es va ocasionar com a 
conseqüència de la concepció equitativa entre home i dona, que apart 
d’aportar drets i obligacions a la dona, també li va aportar vicis com 
el tabaquisme.   
 

10.1.4 POLIOMIELITIS  
 
La poliomielitis és una malaltia que es presenta de diferents formes, 
una d’elles és la poliomielitis paralítica, com el seu nom indica, 
causa paràlisi muscular i, fins i tot, pot ocasionar la mort. El virus 
abandona el tracte intestinal i s’introdueix a la sang, atacant els 
nervis que controlen els músculs de les extremitats i els 
imprescindibles per a la respiració, causant dificultat respiratòria i 
paràlisis en braços i cames.  
La forma més habitual de contagi és per ingerir substàncies 
contaminades pel bacteri. 
Aquesta malaltia ha afectat els éssers humans des de l’antiguitat, 
però el brot més important va tenir lloc a la primera meitat del segle 
XX, abans que la vacuna, creada per Jonas Salk, fos de fàcil accés 
per a la població.   
 
En aquesta imatge s’observa que la noia presenta un debilitament de 
les extremitats que li impedeix caminar i arribar fins a la casa del 
fons. Aquest quadre va ser pintant a l’època que va sorgir el brot 
més devastador de poliomielitis. 
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10.1.5 FRIDA KAHLO  
 
Frida Kahlo va tenir una vida marcada pel sofriment físic i psíquic 
que queda reflectida en la majoria de les seves obres.  
 
En aquest quadre representa l’accident de tràfic que va sofrir l’any 
1926. Les conseqüències van ser molt greus, la seva columna 
vertebral va quedar fracturada per tres llocs, també la clavícula, tres 
costelles, la cama i el peu dret. Un tub li travessà el maluc fins al 
sexe produint-li una triple fractura que li impediria tenir fills.  
La medicina de l’època no va aconseguir alleujar el seu patiment 
sinó que va allargar la seva tortura mitjançant operacions 
quirúrgiques ineficaces i elements ortopèdics com la cotilla.    
En aquest quadre l’autora substitueix la seva columna vertebral per 
una columna grega trencada per diferents punts. El seu cos, obert en 
canal, està sostingut per una cotilla. A més, té tot el cos replet de 
claus que representen el seu sofriment i, per emfatitzar el seu dolor, 
utilitza el fons desolador i pinta llàgrimes als seus ulls.  
 
 
En aquest quadre representa la dualitat del seu caràcter. Per una part 
trobem la Frida, amb el vestit típic mexicà, després del matrimoni. I 
per l’altra, a la Frida d’arrels europees. Aquesta última, rebutjada per 
la primera, amenaça amb el suïcidi, intentant tallar la vena que les 
uneix i que, a la vegada, uneix els dos cors. El simbolisme que el cor 
pren en aquest quadre és ben clar, el cor és la font de vida.  
 
 
 
 
 

 
 
 
En aquest quadre expressa el seu dolor després de patir un 
avortament natural. Ella està estirada al llit de l’hospital sagnant per 
la vagina. Al seu voltant i units a ella mitjançant una espècie de 
cordo umbilical hi ha diferents elements: un nadó (representant el fill 
mort), un cargol (reflectint la lentitud del procés), el seu os pèlvic, 
una flor marcida (com a símbol de la tristesa), l’interior d’una dona i 
una màquina (per expressar la part mecànica del procés).  
 
       
En aquest quadre Frida representa, mitjançant aquest embut 
d’aspecte horrorós, el que va ser per a ella una dieta forçada. La 
finalitat de la dieta era que s’engreixés després de les operacions que 
se li van practicar.   
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10.1.6 CIRURGIA 
 
En aquest quadre es representa una operació quirúrgica practicada a 
l’abdomen del pacient. El metge està fent una incisió a la part dreta 
d’aquest. Un dels seus ajudants està preparat per separar-la amb unes 
pinces i, així, poder veure l’interior. L’altre porta una safata amb tot 
l’instrumental mèdic. També hi ha una monja que pessiga un tros de 
l’abdomen del pacient, possiblement estigui provant si ha fet efecte 
l’anestèsia sobre el pacient i està adormit.   
La imatge on tota la gent està amuntegada observant el procés no 
dóna la sensació en cap moment que hi hagi la higiene necessària per 
practicar aquest tipus d’operació. A més, els metges segueixen sense 
portar guants i mascaretes. Elements indispensables en qualsevol 
operació actual.  
 
 
Aquesta obra de Neiman representa una vista aèria d’un quiròfan. Al 
centre trobem els metges practicant l’operació al pacient, la part del 
cos que estan operant està representada únicament per una taca roja. 
Mentrestant la infermera de l’esquerra els dóna l’instrumental que 
necessiten de la safata que té al davant. A la part dreta del quadre 
està localitzat l’anestesista que observa prudentment la intervenció. 
Fins i tot, hi ha un home que està gravant l’operació amb una càmera 
de vídeo. Tots els individus que hi ha al quiròfan porten bata, barret i 
guants com a mesures higièniques. A més, el quiròfan està totalment 
equipat i il·luminat.  
 
 

 
 
 
En aquest dibuix es recrea una escena postoperatòria. El pacient està 
reben respiració assistida a través d’un tub que entra per la boca i se 
situa a la tràquea. El cable negre que arriba fins al muscle és un dels 
que s’utilitza per registrar l’electrocardiograma de forma contínua. 
Del nas surt una sonda que recull les secrecions de l’aparell digestiu. 
Al braç dret porta una via per proporcionar-li sèrum. Per baix de la 
cama apareix una sonda que recull l’orina produïda.  
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10.1.7 GRIP 
 
Aquest quadre ens mostra la imatge de després de patir la grip.  
La infecció es manifesta amb símptomes com febre, miàlgies, 
astènia, cefalea, tos seca, mal de coll, alteracions gastrointestinals i 
malestar general. La complicació més important sol ser la 
pneumònia.  
Entre els anys 1918 i 1919, es va produir l'epidèmia de grip més greu 
que s'ha conegut, estimant-se en prop de 40 milions les persones 
mortes a causa de la pandèmia. La malaltia va començar al sud-est 
asiàtic propagant-se ràpidament per tot el món degut a les 
mobilitzacions militars de la I Guerra Mundial. Espanya va ser un 
dels països més afectats amb 300.000 morts.  
 

10.1.8 TUBERCULOSI      
     
A partir d’aquest dibuix de Ramon Casas la Mancomunitat catalana 
va editar un cartell avisant de l’amenaça que representava la 
tuberculosi per a la vida i la riquesa de Catalunya.  
En el dibuix hi ha una mare amb les seves dues filles, totes tres 
mostren una expressió trista causada, possiblement, per la mort 
d’algun parent que patia tuberculosi. 
A la part inferior del cartell trobem un text que aconsella acudir a 
l’assistència social dels tuberculosos per trobar consell i ajuda sobre 
la malaltia. Amb aquest cartell el que la Mancomunitat catalana 
intenta difondre és que s’ha de visitar al metge davant de qualsevol 
malaltia.   
 

10.1.9 CÀNCER DE MAMA 
 
La malaltia cancerosa apareix quan les cèl·lules d’un determinat 
teixit es transformen i comencen a dividir-se més ràpidament del 
normal i de forma incontrolada. Això forma tumors. D’altra banda, 
les cèl·lules ja malmeses poden envair els teixits i òrgans propers, i 
disseminar-se per via sanguínia o mitjançant el sistema limfàtic, 
arribant a altres zones del cos, on es poden formar tumors 
secundaris. 
El càncer de mama a les seves fases inicials acostuma a presentar-se 
com un enduriment a una zona del pit, acompanyada a vegades 
d’una sensació de tensió o pesantor. En algunes ocasions poden 
aparèixer canvis en el color i/o tibantor a la pell de la zona afectada. 
Més rarament, pot haver-hi retracció i sortida de líquid pel mugró. 
En fases primerenques de la malaltia, la majoria de les dones no 
presenten dolor ni qualsevol altre símptoma d’alteració de l’estat de 
salut, i es troben bé en el moment de la diagnosi.  
En fases més avançades de la malaltia, els símptomes del càncer de 
mama són molt variats i depenen de la grandària i extensió del 
tumor. En aquests casos, el tumor acostuma a ser clarament palpable 
a la zona afectada i, fins i tot, els ganglis de les axil·les poden haver 
augmentat de mida. 
 
En aquest anunci soviètic queda representat un dels mètodes de 
diagnòstic, més fàcil, per al càncer de mama. Aquest consisteix en la 
palpació del pit per la mateixa dona. 
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10.1.10 LA FAM  
 
La fam, actualment, és una de les epidèmies mundials que causa més 
morts. La majoria de les morts es deuen a una desnutrició crònica, 
perquè les famílies no tenen els recursos suficients per aconseguir 
aliments. Aquesta manca de recursos es deu a una pobresa extrema.   
L'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i 
l'Alimentació (FAO) estima que uns 800 milions de persones al món 
sofreixen fam i desnutrició. 
 
Aquesta imatge, molt dura, ens mostra l’extrem real de la pobresa i 
la fam. 
Una nena, dèbil i estirada al terra, és vigilada per un voltor que 
espera el moment per atacar la seva presa.  
Aqueta fotografia de Kevin Carter va guanyar el premi Pulitzer l’any 
1994.  
 
 

10.1.11 SIDA 
 
La SIDA (Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida), és una 
malaltia infecciosa causada pel virus VIH, que cursa amb una 
profunda alteració de la immunitat cel·lular, la qual afavoreix la 
instauració d'altres infeccions i malalties de pronòstic clínic greu. 

Des que es va descriure el primer cas l'any 1981, han mort de SIDA 
al món uns 6,4 milions de persones i se n'han infectat més de 40 
milions. És una pandèmia, especialment greu a l'Àfrica, i la 
medicina encara no ha trobat cap remei per curar-la. 

El virus de la SIDA, al contrari d'altres virus, és relativament poc 
resistent a l'exterior dels cos, de tal manera que a la pràctica només 
la sang, l'esperma, les secrecions vaginals o la llet materna són 
realment susceptibles de contenir-lo i, per tant, de transmetre'l. No 
sembla pas que hi hagi hagut casos de transmissió per altres humors, 
com llàgrimes, suor, saliva, tos, picades d'insectes, etc. 

En aquest anunci de la MTV es vol conscienciar de la gravetat de la 
malaltia i de la facilitat per previndre-la.  
En la primera seqüència trobem una bala que pren la forma del 
penis. L’esperma, fluid del penis, és una de les formes de contagi. 
Aquest simbolisme es pren per la relació que hi ha amb la bala i la 
mortalitat, i amb la SIDA i la mortalitat. 
En la segona seqüència trobem la bala dintre un preservatiu. El 
preservatiu, a part de ser un mètode anticonceptiu, és utilitzat per a 
la prevenció d’algunes malalties de transmissió sexual, com la 
SIDA. 
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11. CONCLUSIONS 
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En finalitzar aquest estudi hem comprovat que l’art, reafirmant la 

seva condició de testimoni fidel, ens ha servit per analitzar 

l’evolució que ha tingut la medicina en la nostra història i, també, 

que els canvis, tant en l’art com en la medicina, es desenvolupen, 

juntament, amb els canvis de la societat, sobretot amb els canvis de 

pensament.  

Aquesta evolució queda palesa en el fet que, mitjançant les diferents 

obres, hem pogut veure que les malalties, els processos mèdics i la 

seva forma de ser representants, en uns casos han sofert variacions i 

ens uns altres s’han mantingut inalterables.  

 

11.1 REPERCUSSIÓ SOCIAL DE LA MALALTIA   

 

A Egipte els faraons i personatges importants eren representats amb 

els símptomes de les seves malalties i, fins i tot, aquests eren 

exagerats. Això ens mostra que la població egípcia no veia la 

malaltia com un factor per a l’exclusió social de les persones 

afectades.  

A Grècia no hi trobem representacions on els individus mostrin 

signes o deformacions com a conseqüència de malalties. Hem de 

tenir en compte que el seu art es cenyia estrictament a una concepció 

de bellesa basada en la perfecció i l’harmonia, i on les anomalies 

causades per les malalties no tenien cabuda.  

Podem considerar la possibilitat que aquesta concepció de bellesa no 

es limités només a l’art i que fos present també a la societat i, per 

tant, portés a una marginació d’aquells malalts que presentessin 

anomalies.  

A l’època romana no trobem cap representació de la malaltia amb 

els seus símptomes físics, per tant, podem extreure que, encara que 

els romans plasmaven la realitat en el seu art, no els interessava la 

malaltia com a tema central de les seves obres, preferien pintar 

escenes de la vida quotidiana.  

Durant l’Edat Mitjana les malalties eren causa de marginació 

social, però els malalts servien perquè les persones sanes els 

poguessin ajudar i, així, guanyar-se el cel. Hem de tenir en compte 

que una de les idees més importants per al pensament cristià és la de 

fer bones obres per tenir una vida eterna.  Aquesta marginació queda 

palesa en les obres on s’observa que a molts malalts, sobretot 

d’aquelles malalties que presentaven símptomes físics com la lepra, 

eren obligats a diferenciar-se amb la forma de vestir i a avisar de la 

seva presència. També, s’ha de remarcar que totes aquelles malalties 

que comportaven canvis en el comportament (malalties mentals) 

eren considerades possessions diabòliques i, en una època on 
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regnava el cristianisme i la idea de Déu, aquest malalts eren exclosos 

totalment de la societat i, molts cops, assassinats.  

Al principi del Renaixement la marginació social i les idees de 

possessions diabòliques seguien vigents, degut a una falta de 

coneixements sobre la medicina i, a la vegada, a la forta influència 

que van tenir les idees cristines. A mesura que es va avançant en 

aquesta època veiem que la repercussió social de les malalties 

disminueix, fins al punt que a finals del Renaixement la sífilis passa 

de ser una malaltia no acceptada, per contagiar-se mitjançant l’acte 

sexual, a ser una malaltia que donava una cert prestigi. Aquesta 

mostrava com el malalt, gaudia d’una vida sexual promiscua. La raó 

d’aquest canvi la trobem en el fet que les idees cristianes perden 

influència i això es transforma amb un alliberament sexual per part 

de la població, on l’individu és el més important.  

Al Barroc la característica més important la trobem en el fet que 

moltes malalties que causaven deformació en l’individu, com el 

nanisme o l’obesitat, servien perquè aquests passessin a formar part 

de la cort com a bufons i assistents. Aquests individus no eren 

exclosos de la societat però si tractats amb inferioritat i, molts cops, 

amb burla.  

Durant el segle XIX, la malaltia, gràcies als nous coneixements 

sobre medicina i als canvis de pensament, deixen de ser un factor per 

a la marginació social. Les malalties mentals deixen de considerar-se 

possessions diabòliques i, fins i tot, són acceptades per la societat. 

Aquesta afirmació es reforça en el fet que molts autors que patien 

aquest tipus de malalties, les representaven a les seves obres sense 

reprimir-se (per exemple Van Gogh). A més, podem observar que ja 

no és una causa de marginació així un personatge històric tant 

important com Napoleó és representat amb els dolors causats per 

l’úlcera que patia.  

Al segle XX, molts autors segueixen representat les seves malalties 

i, per tant, entenem que ja no es veuen com quelcom estrany. A més, 

trobem la difusió, fins i tot, de cartells on s’anunciaven directament 

les malalties, ja fos amb la finalitat d’informar als malalts o per 

presentar nous tractaments.  

 

Per concloure l’exposició de les diferent èpoques cal dir que la 

repercussió social de les malalties ha anat canviant, conjuntament, 

amb el pensament de la societat. En el moment en què els 

coneixements sobre les malalties augmenten, la marginació social 

desapareix, per exemple les que a l’època medieval eren causa de 

marginació avui en dia no ho són, però aquelles que han sorgit 

després o la seva incidència ha augmentat, com per exemple el 

càncer i la sida, han seguit sent causa de marginació. Per tant, 
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extraiem que la repercussió social és una conseqüència, molts cops, 

de la ignorància i la superstició i, també, una actitud que es va 

repetint al llarg de la història pel fet que, al mateix moment que es té 

el coneixement sobre unes malalties, se’n desconeixen unes altres. I, 

també, pel fet que els humans, d’una forma innata, tendeixen a 

apartar tot allò que pugui significar un perill per a la persona, en 

aquest cas un perill per a la seva salut o, fins i tot, un rebuig 

visualment parlant (en el cas de les malalties amb deformacions). 

Avui per avui, hi ha una gran acceptació dels malalts però no la 

suficient. S’ha de lluitar perquè tot aquell que tingui alguna malaltia 

sigui acceptat totalment per la societat i, això li comporti unes 

condicions de vida millors.  

 

11.2 FUNCIÓ DEL METGE 
 

Durant tota la història la funció del metge ha estat millorar les 

condicions de vida dels malalts, amb més eficàcia o menys, segons 

el coneixement i el desenvolupament del diagnòstic, el tractament i 

les malalties. A més, des de les civilitzacions més antigues fins als 

nostres dies, els metges o, els científics en general, han estudiat i 

investigat per augmentar el coneixement mèdic i, així, poder millorar 

les condicions i la qualitat de vida de l’ésser humà.  

L’excepció en aquesta teoria la trobem a l’Edat Mitjana on el més 

important deixa de ser l’ésser humà i passa a ser Déu. En aquesta 

època la investigació científica pateix un endarreriment degut al 

control de les institucions científiques per part de l’Església. 

Hem de remarcar un dels documents més antics i més importants 

sobre l’actitud i la funció del metge. Aquest és el jurament 

hipocràtic1 creat per Hipòcrates, pensador i metge grec. Actualment, 

aquest document és jurat pels graduats en medicina i serveix per 

orientar èticament la pràctica del seu ofici.   

11.3 DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT  
 

Els egipcis ja utilitzaven la medicina preventiva per a certes 

malalties, uns dels exemples més clars el trobem en el maquillatge 

per a evitar la conjuntivitis i el tracoma.  El diagnòstic utilitzat pels 

egipcis es basava en uns passos que guarden una lleugera similitud 

amb els que s’utilitzen avui dia, cosa que ens sorprèn per la distància 

temporal que els separa. Aquests es basaven en els antecedents 

familiars, en les dolences del pacient i la informació que li podien 

                                                 
1 Veure Jurament Hipocràtica a l’annex I  
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extreure sobre la seva alimentació, higiene... Després de la 

formulació d’aquests preguntes elaboraven un tractament constituït 

per remeis naturals, immobilitzacions i pràctiques quirúrgiques 

menors, segons el tipus de malaltia. Per totes aquelles malalties que 

no eren evidents i desconeixien el seu origen recorrien a la utilització 

de la màgia.  

A Grècia, trobem dues concepcions de malaltia: la màgica i la 

científica. Primer creien que la malaltia era causada per una càstig 

diví i, per tant, el tractament es basava amb l’aclamació als déus 

perquè guarissin el malalt. Després de la formulació pels 

presocràtics dels quatre elements va sorgir la medicina científica, la 

qual, es basava en la teoria dels humors. Per tant, el metge formulava 

el seu diagnòstic mitjançant una exploració del pacient i el 

tractament es basava en mètodes d’extracció i evacuació, fent 

referència la teoria dels humors.  

Els romans basaven els seus tractaments en la medicina popular, 

com les plantes medicinals i, també, amb l’aclamació als déus, 

perquè creien que eren els causants de les malalties. Però un cop 

l’Imperi Romà s’annexionà al grec, la medicina d’aquest últim es va 

estendre i van seguir els seus mètodes de diagnòstic i de tractament. 

Per al tractament de les malalties els romans aportaren la sanitat 

pública basada en el subministrament d’aigua potable a tota la 

població, els banys i el clavegueram. Totes aquestes tècniques 

milloren les condicions de vida de les persones, sobretot a nivell 

d’higiene (causa molt freqüent de malalties).  

Durant l’Edat Mitjana el diagnòstic es basava en l’observació de 

símptomes visibles, com les erupcions a la pell i, també, amb les 

explicacions del pacient i l’anàlisi de la seva orina. El fet de no tenir 

suficient coneixement sobre les malalties feia molt difícil relacionar 

els símptomes amb una malaltia concreta, per aquesta raó i seguint la 

teoria dels humors, basaven els seus tractaments amb l’aplicació de 

mètodes d’extracció i evacuació, com és el cas dels banys de vapor 

utilitzats per guarir la sífilis amb l’objectiu d’eliminar substàncies 

tòxiques.   

A l’època del Renaixement s’elimina tota concepció sobrenatural de 

la malaltia i és passa a l’observació acurada dels símptomes i signes 

que presentaven els malalt, amb la finalitat de diferenciar les 

diferents malalties. Això és conseqüència d’un canvi en el 

pensament que a partir d’aquell moment es basarà en 

l’experimentació i que dóna via lliure a la pràctica de disseccions i, 

per tant, a l’estudi de les causes de la malaltia a partir de la relació 

entre les dades preses en vida i les anomalies que es trobaven en el 

cadàver de la persona afectada. Apareix la primera idea de la causa 

de malaltia per contagi.  
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Al Barroc ens adonem que el desenvolupament científic no té una 

acceptació plena per part de la població. En aquesta època conviuen 

tècniques antigues com l’anàlisi d’orina i els mètodes d’evacuació 

(basats en la teoria dels humors) i, també, tècniques innovadores 

com la idea de relacionar les dades preses durant la vida del pacient i 

les anomalies que presenta el seu cadàver. A més, és en aquesta 

època quan sorgeix un nou corrent mèdic que defensa que quelcom 

extern s’introdueix al cos i causa la malaltia (aquesta afirmació serà 

la base per a postular que els microorganismes són la causa 

d’algunes malalties).   

El segle XIX és important pel fet que hi ha un gran 

desenvolupament a nivell de diagnòstic i de tractament. La causa 

d’aquest desenvolupament la trobem en el descobriment d’eines 

indispensables per a la medicina. Entre elles hi ha el microscopi que 

serà la base per a postular que els microorganismes són la causa de 

moltes malalties i, consegüentment, per a la creació d’un mètode de 

tractament contra aquestes, les vacunes. També hi ha un gran avenç 

quant a cirurgia, ja que, es descobreix l’anestèsia i les operacions 

poden ser més complexes, llargues i no doloroses per al pacient.  

Al segle XX trobem una transformació radical en les tècniques de 

diagnòstic amb les tomografies tradicionals, ecografies i 

ressonàncies magnètiques, a més de les visions directes de l'interior 

de l'organisme (artroscòpia, cirurgia endoscòpia, cirurgia cardíaca 

teledirigida, etc.). Aquests tipus d’exploracions permeten conèixer 

qualsevol racó del cos humà i les seves afeccions i, per tant, 

l’elaboració de nous tractaments basats en els nous coneixements. 

Tot i això, hi ha moltes malalties per vèncer i, per tant, la 

investigació és constant amb l’objectiu de millorar les condicions de 

vida dels pacients. A més, durant el segle XX s’intenta convèncer la 

població, per mitjà d’anuncis i cartells, que davant de qualsevol 

anomalia visitin el metge. A diferència d’èpoques anteriors l’eficàcia 

de la medicina és més elevada que la dels mètodes tradicionals.  

 

Per finalitzar dir que els mètodes de diagnòstic i de tractament han 

gaudit d’una evolució considerable que ha fet millorar la seva 

eficàcia. Aquesta evolució ha anat lligada en tot moment amb els 

canvis de pensaments i amb el descobriment de diferents eines i 

tècniques aplicables al camp de la medicina.  

 

11.4 FUNCIÓ DE L’ART  
 

El canvi en la funció de l’art durant la història ha estat molt 

significatiu, encara que a guardat unes característiques comunes 
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durant cada època. Aquestes característiques fan referència a la 

funció primitiva de l’art que és representar allò que els artistes veuen 

al seu voltant, és a dir, la vida quotidiana i la realitat. Tot i així, 

aquesta representació també ha evolucionat conjuntament amb el 

pensament de la societat.  

En el món egipci trobem que la majoria d’obres representen els 

faraons i personatges important de l’època. Hem de remarcar el fet 

que la representació dels símptomes físics de la malaltia és perfecta, 

tot i la senzillesa i l’esquematització de les seves figures.  

Els grecs en cap moment fan representació de la malaltia, basant les 

seves obres en la concepció de bellesa que tenien, però, en canvi, sí 

que representen escenes mèdiques on no es perceben els símptomes 

físics de la malaltia i on podem veure la funció del metge.  

A la Roma Antiga s’ha de remarcar l’existència de figures votives 

(ex-vots) utilitzades per pregar als déus la guarició del malalt. 

Aquestes mostren la concepció religiosa que els romans tenien de la 

malaltia. Avui dia, encara que la concepció de la malaltia sigui 

totalment científica, les persones creients encara les utilitzen.  

L’art medieval emfatitza l’existència d’epidèmies i la devastació 

que provoquen, ja que, són poques les malalties que es representen 

en un sol individu. A més, hi ha moltes obres en les que apareixen 

personatges eclesiàstics, ja sigui, com a metges o formant part de la 

imatge, això, una vegada més, deixa constància de la importància i el 

poder de l’Església en aquesta època.  

En el període del Renaixement, la funció més important que pren 

l’art és d’ajuda als estudis anatòmics. Els grans artistes i 

anatomistes, com Leonardo Da Vinci i Vesali, utilitzaven les seves 

làmines i dibuixos per representar tot allò que havien observat en les 

disseccions dels cadàvers. Encara trobem influència de l’Església i 

de les idees de possessió diabòlica.  

Fent referència al Barroc hem de remarcar que en aquest període 

abunden les deformacions extremes (els bufons de la corts), cosa que 

no trobem en cap altra època.  

Al segle XIX, per primera vegada, l’artista representa la seva pròpia 

malaltia o les conseqüències d’aquesta. S’elimina la representació de 

grans epidèmies de l’Edat Mitjana, pel fet que aquestes (gràcies als 

nous descobriments) han estat controlades mínimament i no tenen la 

mateixa incidència i devastació que anteriorment. També, perquè a 

l’Edat Mitjana les pintures eren utilitzades per a crear pànic a la 

població i perquè se n’adonessin què els podia passar si no complien 

les ordres de Déu, dictades pel seu representant: l’Església.   

La finalitat més important de l’art en aquesta època, a part de la 

representació personal, recau en la conscienciació de la població i la 

difusió de l’ús dels nous descobriments mèdics, com les vacunes.  
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En aquest segle és quan es comença a veure que els artistes ja no es 

limiten, només, a reproduir la realitat i busquen altres mètodes, com 

les metàfores i caricatures.  

Va ser al segle XIX quan els hospitals obren les seves portes als 

estudiants, majoritàriament masculins, i això queda representat en 

les obres on apareixen lliçons de les diferents especialitats mèdiques. 

El fet que només hi assistissin homes era degut a que la dona no 

tenia els mateixos drets alhora de rebre formació acadèmica i 

professional.  

Al segle XX segueix la representació de la pròpia experiència i la 

desesperació individual davant el dolor i les conseqüències de la 

malaltia. Però la finalitat més important, seguint l’exemple del segle 

XIX, la trobem en la conscienciació de la població sobre els nous 

tractaments i, sobretot, de l’assistència al metge en cas de presenciar 

alguna anomalia, i remarcar l’eficàcia de la medicina davant els 

mètodes tradicionals.  

A finals del segle XX i, juntament amb l’evolució cultural i 

tecnològica, apareix una nova forma d’art: les fotografies i la 

publicitat (entre moltes altres). Aquest art té la mateixa finalitat que 

ha tingut durant tot el segle, la de conscienciar la població i 

representar la realitat. Però ara fa referència, per una part, a les gran 

epidèmies mundials, com la fam, la SIDA i el càncer i, per l’altra, 

insisteix molt en la prevenció de les malalties i apel·la a les 

emocions dels receptors mitjançant la representació de les 

conseqüències d’aquestes. 

 

11.5 CIRURGIA  
 

La cirurgia és l’especialitat l’evolució de la qual ha estat més 

fidelment mostrada per l’art. No significa això que sigui la que s’ha 

desenvolupat més, però si que és la que ha estat representada des 

dels egipcis fins als nostres dies. 

En l’Antic Egipte, ja trobem representacions d’instruments 

quirúrgics de gran semblança, en la seva funció, amb els actuals. Si 

hi ha presència d’instrumental quirúrgic significa que es realitzaven 

operacions quirúrgiques, encara que més senzilles pel seu nivell de 

coneixements.  

Els grecs, també practicaven cirurgia menor, com l’extracció de 

fletxes. A més, Hipòcrates anomena les funcions del cirurgià i, amb 

això, coneixem l’existència d’aquesta especialitat.  

És a Roma on les guerres contribueixen per primera vegada al 

desenvolupament de la cirurgia. Gràcies a les ferides ocasionades en 
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els camps de batalla els cirurgians fabricaven nous instruments, més 

eficaços, i nous mètodes per al tractament de les ferides.  

A l’Edat Mitjana trobem representats els transplantaments d’una 

forma metafòrica, ja que, és difícil creure que en aquella època es 

portés a terme una intervenció d’aquestes característiques, els 

coneixements sobre cirurgia i sobre el comportament del cos humà 

davant aquesta intervenció eren mínims.  

A l’època renaixentista trobem com a referència la cirurgia 

cerebral, exactament l’extracció de la pedra de la bogeria, que es 

creia que era la causant de les variacions en el comportament 

d’aquella gent que eren titllats de bojos. Aquestes intervencions es 

portaven a terme als carrers i mercats per gent que es feia anomenar 

cirurgians però que realment no tenien cap estudi previ.  

Al Barroc, basant-se en la teoria dels humors, seguim trobant 

sanginies que són pràctiques quirúrgiques però menors, ja que, 

només es necessita una petita incisió i el control de l’hemorràgia per 

part del metge.  

Al segle XIX es va descobrir l’anestèsia, això va comportar un gran 

desenvolupament en la cirurgia, ja que, les operacions podien ser 

més llargues, sense que el pacient patís i, també, més complexes. 

Aquests operacions s’aprofitaven com a lliçons per als estudiants.  

Durant el segle XIX existia una manca total d’higiene en els 

“quiròfans”. Les intervencions es duien a terme en grans sales poc 

condicionades i plenes de gent (estudiants majoritàriament), a més, 

els metges no eren conscients de la importància de la higiene i no 

portaven ni guants, ni bates, ni mascaretes i , a més, els instruments 

no estaven esterilitzats.  

Durant el segle XX s’han de diferenciar dues etapes. En la primera 

les operacions seguien essent, com al segle anterior, en llocs pocs 

condicionats i sense mesures higièniques. Però després, a finals del 

segle, es porten a terme en quiròfans totalment equipats i il·luminats, 

i s’ utilitzen mesures per evitar infeccions i per augmentar la higiene 

dins els quiròfans. L’instrumental mèdic és esterilitzat amb el mateix 

objectiu, evitar infeccions. Referent a l’instrumental i els aparells 

utilitzats hem de remarcar que la tecnologia ha permès l’evolució 

d’aquests i, per tant, una millora en els tractaments i, també, el 

sorgiment de noves possibilitats mèdiques. Si evoluciona la 

tecnologia, també ho fa la ciència i, amb això, la medicina.  

 

11.6 MALALTIES  
 
Referent a les malalties hem comprovat que hi ha malalties que han 

estat presents durant tota la història que, en alguns casos i, gràcies al 
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desenvolupament de diferents tècniques de diagnòstic i tractament, 

la seva incidència ha disminuït o, fins i tot, s’han eradicat. D’altres 

que han aparegut i han desaparegut sense motiu aparent i, per últim, 

hi ha les que han sorgit posteriorment.  

 

Malalties constants:  

Observant la taula2 podem veure que els exemples més clars de 

malalties constants són la tuberculosi, la poliomielitis, les malalties 

mentals, la sífilis i el càncer. Aquestes apareixen representades tant 

als egipcis com al segle XX, per la qual cosa, podem pensar que han 

estat presents durant tota la història i ho segueixen estant. Moltes 

d’elles gràcies a noves tècniques de tractaments i diagnòstic han 

disminuït la seva incidència i en alguns casos han estat eradicades.  

 

Malalties que han aparegut i han desaparegut sense motiu aparent: 

L’exemple més clar d’aquest tipus de malalties és el ball de Sant 

Vitus, la referència i la representació del qual només es produeix a  

l’Edat Mitjana. Aquesta malaltia sense cap tractament que l’elimines 

va desaparèixer d’un dia per a l’altre.  

 

                                                 
2 Veure taula a l’annex II 

Malalties noves  

Entre aquestes trobem la SIDA, el primer cas de la qual va ser 

diagnosticat al 1981. No s’ha trobat un tractament eficaç per 

combatre aqueta malaltia.  

 

Les malalties evolucionen, conjuntament, amb la societat i les seves 

formes de vida. Un clar exemple d’aquesta afirmació el trobem en el 

fet que la incidència més alta de les malalties infeccioses té lloc 

durant l’Edat Mitjana, per la manca d’higiene que hi havia i la ràpida 

difusió d’aquestes. A més, també podem comprovar com els nous 

hàbits d’una societat industrialitzada fa aparèixer l’alcoholisme, la 

drogoaddicció i el tabaquisme en períodes recents de la història, com 

el segle XIX i el XX.  

També, hem de remarcar que durant tota la història trobem 

representació de malalties causades per les pèssimes condicions de 

vida de la població. Fins i tot ara, en ple segle XXI, on el món 

presenta un dels seus moments de més desenvolupament científic i 

tecnològic, hi segueixen existint epidèmies que el devasten. Un gran 

exemple és la fam, la qual, no hauríem de considerar malaltia, ja 

que, no necessita grans avenços mèdics per ser eradicada, però que 

la seva mortalitat és similar a la de les grans epidèmies de la història.  
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El canvi més important a nivell de malalties és el fet que, gràcies al 

desenvolupament de la medicina, moltes de les malalties mortals, ara 

amb un ràpid diagnòstic i un tractament adequat poden curar-se.    



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 71 

12. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA  
 

 Diccionaris i enciclopèdies: 

 

- Historia Universal del Arte, Ed. Espasa Calpe, 1996, 

Madrid 

- Enciclopedia multipedia del arte universal, Tribuna 

 

- Diccionari de la Real Academia Española:  

http://www.rae.es/ 

- Traductor català-castellà/castellà català: 

 http://www.softcatala.org/traductor/ 

- Gran Diccionari de la Llengua Catalana:  

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm  

- Enciclopèdia Catalana (diccionari enciclopèdic de 

medicina): 

http://www.grec.cat/home/cel/mdicc.htm 

 

 

 

 

 

 

 Llibres: 

- PEREZ Tamayo, Ruy    

Enfermedades viejas y enfermedades nuevas, ED. 

SIGLO XXI EDITORES, 1985 

- PORTUGAL, José / GONZÀLEZ, José/ 

GONZÀLEZ, Félix/ NAVARRO, Ana/ ORERO, 

Ana/ PARRA, Concha/ PORTERA, Alberto/ 

TEJERO, Carmen.  

El arte y la práctica de la medicina. Ed. Ars Medica, 

Barcelona, 2006 

- ARIAS, Alejandro. Medicina en la pintura. 

Luenwerg Editores, Barcelona, 2006 

  

 Revistes:   

- Muy Interesante , nº 319, decembre 2007 

 

 

 

 

 



 
         QUADRES CLÍNICS 

 

 72 

 Webs 

- http://www.isciii.es/htdocs/centros/ens/edad_media/m

useo_edad_media.jsp 

- http://www.cardenashistoriamedicina.net/ 

- http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclo

pedia.html 

- http://www.gefor.4t.com/arte/pintura.htm 

- http://www.uninet.edu/remi/2006/09/vallotton.htm 

- http://www.iqb.es/galeria/gal100.htm 

- http://www.fkahlo.com/ 

- http://www.artehistoria.jcyl.es/ 

- http://www.documentarte.com/html/ca_movimientos.

phtml 

- http://www.iqb.es/historiamedicina/indice.htm 

- http://www.tuotromedico.com/ 

- http://www.salud.com/enfermedades.asp 

- http://www.google.es/ (imatges)  

- http://bvs.sld.cu/revistas/abr/vol40_1_01/abr071-

200.htm 

 

 

 

 Llibres de text  

- DURAN, N./ SESÉ, P./ PASCUAL, R./ BOLÍBAR,I. 

Biologia Humana 2n Batxillerat. Claret 



 
          

 

 

13. ANNEXOS 
 
ANNEX I:  JURAMENT HIPOCRÀTIC  
 
 

“Juro per Apol·lo, el metge, Esculapi, per Hygeia i Panacea i per 

tots els déus i deesses, posant-los de jutges, que aquest jurament 

serà complert fins a on tingui poder i discerniment. A aquell qui em 

va ensenyar aquest art, l’ estimaré el mateix que als meus pares; ell 

participarà del meu manament i si ho desitja participarà dels meus 

béns. Consideraré la seva descendència com els meus germans, 

ensenyant-los aquest art sense cobrar-los, si ells desitgen 

aprendre'l.. Instruiré per precepte, per discurs i en totes les altres 

formes, als meus fills, als fills del que em va ensenyar a mi i als 

deixebles units per jurament i estipulació, d'acord amb la llei 

mèdica, i no a altres persones. Duré endavant aquest règim, el qual 

d'acord amb el meu poder i discerniment serà en benefici dels 

malalts i els apartarà del perjudici i el terror. A ningú donaré una 

droga mortal encara quan em sigui sol·licitada, ni donaré consell a 

aquest efecte. De la mateixa manera, no administraré a la dona 

supositoris per a provocar-li avortament; mantindré pures la meva  

 

 

 

 

 

 

vida i el meu art. No operaré a ningú per càlculs, deixant el camí als 

quals treballen en aquesta pràctica. A qualssevol casa que entri, 

aniré pel benefici dels malalts, abstenint-me de tot error voluntari i 

corrupció, i de lascívia amb les dones o homes lliures o esclaus. 

Guardaré silenci sobretot allò que en la meva professió, o fora 

d'ella, escolti o vegi en la vida dels homes que no ha de ser públic, 

mantenint aquestes coses de manera que no es pugui parlar d'elles. 

Ara, si compleixo aquest jurament i no ho trenco, que els fruits de la 

vida i l'art siguin meus, que sigui sempre honrat per tots els homes i 

que el contrari m'ocorri si ho trenco i sóc perjuro. Fi.” 

 



 
          

 

 

ANNEX II:    TAULA DE MALALTIES  

  EGIPTE GRÈCIA ROMA E.MITJANA RENAIXEMENT BARROC S.XIX S.XX 
Tuberculosi x           x x 
Elefantiasi x               
Poliomielitis x           x x 
Càncer     x         x 
Pestes     x           
Lepra       x         
Gota       x         
Obesitat       x   x     
Sífilis       x x     x 
Foc de Sant Antoni       x         
Ball de Sant Vitus       x         
Diftèria       x   x     
Tifus       x         
Pesta negra       x         
Escorbut       x         
Rosàcia         x       
Epilèpsia         x       
Ceguesa         x x     
Hepatitis         x       
Asma           x     
Hirsutisme           x     
Pediculosis           x     
Síndrome de cushing           x     
Nanisme           x     
Alcoholisme            x x   
Malalties mentals        x x x x   
Grip             x x 
Drogoaddicció              x   
Migranya             x   
Úlcera             x   
Artrosi               x 
SIDA               x 



 
          

 

 

 



 
          

 



 
          

 

3.1.1 INSTRUMENTAL 
 

 
 

 
3.1.2 TRACOMA I CONJUNTIVITIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravat del temple de Kom Omb, s. II a.C. 
Escriba assegut. Imperi antic. 



 
          

 

3.1.3 TUBERCULOSI  (MAL DE POTT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.4 FILARIOSI LIMFÀTICA (ELEFANTIASI)  
 
 
 

3.1.5 POLIOMIELITIS 
 

Bossu, dinastía Vèmme. 

Relleu del temple funerari de la reina egípcia. Hatshepsut  

Gravat egipci del sacerdot Romà 
 període d’Amarna 



 
          

 

4.1 BELLESA I MALALTIA   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 L’ORIGEN DEL SÍMBOL DE LA MEDICINA.  
 
 



 
          

 

4.3.1 CIRURGIA  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 PRIMERS AUXILIS  

 

 

 

 

 

 

4.3.3 MASSATGES 

  

 

 

 

 

 

 

4.3.4 EXPLORACIÓ DEL MALALT  



 
          

 

5.1.1 GALÉ, CIRUGIÀ DE GLADIADORS 
5.1.2 EXVOTS 
 

Eneas ferit i curat (s.I) 

1. 2. 3. 

4. 
5. 

6. 



 
          

 
 
 5.1.3 INTOXICACIÓ PER PLOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.1.4 INSTRUMENTS QUIRÚRGICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5.1.5 PESTES  
 

. 

 

Marc Aureli mostrat com un benefactor lliurant pa als ciutadans i malalts de 
l'epidèmia. En la pintura presenta la seva armadura de General Romà.  

Mosaic romà

Gravat romà 



 
          

 

6.2.1 LEPRA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

6.2.2 SÍFILIS  
 
 
 
 

Tractament de la sífilis durant l’Edat Mitjana. 

Pàgina d’un manuscrit del s.XIV 



 
          

 

6.2.3 FOC DE SANT ANTONI O ERGOTISME  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4 BALL DE SANT VITUS o COREA DE SYDENHAM 
 
 
 

 
 

 

 
 

Els Rodamons, Peter Brueghel Els peregrins balladors a Muelebee (1564) 
Peter Brueghel 



 
          

 

6.2.5 DIFTÈRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6 TIFUS 
 
 
 
 
 

  
 

  

6.2.7 SÍNCOPE

Manuscrit anglès (s. XIII) Omne Bonum de James li 
Palmer

La baixada de la creu  (s.XIV) Rogier van der Weyden



 
          

 

6.2.8 PESTA NEGRA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trionf de la mort (s.XVI) Peter Brueghel 



 
          

 

 6.2.9 L’ESCORBUT 
 
 

 

 

 

 

6.2.10 CIRURGIA (TRANSPLANTAMENTS)  

 

 

 
 
 
 
 

 

                   

 

 
  

6.2.11 LA GOTA I L’OBESITAT     
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.12 BOGERIA 
 
    
    
 
 

 

 

Pere Niçard, port de Palma

El boig (1386) Jacquemart de Hesdin 
Miracles dels sants metges Cosme i Damià (s.XV) 

Fernando del Rincón 



 
          

 

7.1.1 SIFILIS  

El vell i el seu nét 
(1488) Domenico 

Ghirlandaio  

Albrecht Dürer  

Albrecht Dürer 

El cirurgià (1550) Jan Sanders van Hemessen 

7.1.2 ROSÀCIA  7.1.3 CIRURGIA CEREBRAL 

7.1.4 PALUDISME 



 
          

 

7.1.5 EPILÈPSIA  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

La Transfiguració (1517) Rafael Sanzio 

Cirurgia 
cateterizant a un 
pacient. (1510) 

 Heinrich 
Kullmaurer y 

Albrecht Meher 

7.1.6 INCONTINÈNCIA URINÀRIA 

7.1.7 CEGUESA  

La paràbola dels cecs (1568) Peter Brueghel 



 
          

 

7.1.8 ANATOMIA, LEONARDO DA VINCI. 
 



 
          

 
 

7.1.9 ANATOMIA, ANDREAS VASALIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
          

 

7.1.10 BOGERIA 
 

7.1.11 HEPATITIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nau dels bojos (1490-1550) El Bosco 

Baco malalt (1593-1594) 
Michelangelo Amerighi Caravaggio 



 
          

 

8.1.1 ANÀLISI D’ORINA  
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 ASMA 
 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 OBESITAT  
 
  
 
 

 
   
 
 
 
 
 La dona hidròpica (1633) Gerrit Dou 

Las hilanderas (1657) Diego Rodríguez de Silva Velásquez 

Les tres gràcies (1639) 
Peter Paul Rubens 



 
          

 

8.1.4 HIRSUTISME  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 PEDICULOSIS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.6 SÍNDROME DE CUSHING  
 
 
 
 
 

La dona barbuda (1631) 
José de Ribera La monstre nua (1650) Juan Carreño de Miranda 

Vella espollant al nen 
(1660-1670) 

Bartolomé Esteban 
Murillo 



 
          

 

8.1.7 DIFTÈRIA  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

8.1.8 CEGUESA  
 
 
 

8.1.9 ANATOMIA 
  
 
   
 

El garrotillo (Lazarillo de Tormes) (data desconeguda) 
Francisco de Goya 

El cec i la guitarra (1778) Francisco de Goya 
Lliçó d’anatomia del doctor Tulp (1632) Rembrandt 

Lliçó d’anatomia del doctor Deyman (1656) Rembrandt 



 
          

 

8.1.10 ODONTOLOGIA  

8.1.11 SANGRIES   

 

 

 

 

8.1.12 BOGERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8.1.13 ALCOHOLISME  
 
 
 
 
 
 
 
 

El charlatán sacamuelas (1627-1628) Theodor Rombouts 

El rei beu (1650)  
Jacob Jordaens. An election entertainment (1754) William Hogarth 

Corral de Bojos (1793-94) Francisco de Goya 



 
          

 

8.1.12 NANISME ACONDORPLÀSIC 8.1.15 HEMORRÀGIA

El bufó don  Sebastián de Morra (1645) 
Diego Velásquez 

La mort de Marat (1793) Jacques-Louis David 



 
          

 

9.1.1 ESQUIZOFRENIA 
 
 
  

9.1.2 ALCOHOLISME I RESSACA 

Autoretrat 
(1889)  

Vicent Van 
Gogh 

Camp de blat amb corbs  (1890) 
Vicent Van Gogh 

La nit estrellada (1889)  
Vicent Van Gogh 

El dia després (1894-1895) Edward Munch 



 
          

 

9.1.3 TRAUMATISME 
 
 
 

 

 

 

 

 

9.1.4 GRIP  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

9.1.5 LUDOPATIA 
 
 
  
 
 

 

 
 

 
 

  

9.1.6 POLIOMIELITIS I TRANSTORNS MENTALS 
 
 
 

 

 

 

 

 

El poeta pobre (1839) Carl Spitzweg 

Jugadors de cartes (1895), Paul Cézzane 

Trista Herència (1899) Joaquín Sorolla 
 

¡Aún dicen que el pescado es caro! (1894) Joaquín Sorolla 



 
          

 

9.1.7 RESTRENYIMENT  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 

9.1.8 HISTÈRIA 
  

La lavativa (1862) Eugenio Lucas 

Una lliçó sobre histèria per 
Jean Martin Charcot (1887)

Una lliçó sobre histèria per Jean Martin Charcot (1887) André Brouillet 



 
          

 

9.1.9 ANSIETAT 
 

9.1.10 CIRURGIA 

The Gross Clinic (1875) Thomas Eakins El crit (1893) Edward Munch 



 
          

 
9.1.10 TUBERCULOSI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.11 VACUNACIÓ   

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.12 DROGOADDICCIÓ  
  
 
 

Laennëc auscultant a un dels seus pacients (1816-1819)  
Théobald Chartran 

Vacunació de nens (1835) Vicente Borràs

La morfina (1894) Santiago Rusiñol Ciència i Caritat (1897) Pablo Picasso 



 
          

 

9.1.14 MIGRANYA  
 
 

 
 
.    
 
 
 

 

 

 

 

9.1.16 ANATOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.15 ÚLCERA PÈPTICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napoleó creuant els Alps (1850) Paul Delaroche 

L’autòpsia del cor (…i tenia cor) (1890) Enrique Simonet 

El mal de cap (1830) George Cruikshank 



 
          

 



 
          

 

10.1.1 ARTROSI  

 

 

10.1.2 SÍFILIS  
 
      
     

     
     

     
  
  
  

  

Les tres etapes de la vida (1905) Gustav Klimt 
Sífilis (1900) 

Ramon Casas 

Les dues germanes 
(1902) Pablo 

Picasso 



 
          

 

10.1.3 TABAQUISME  10.1.4 POLIOMIELITIS  
 
 

  

Alcahueta (1923) Otto Dix 

El món de Cristina (1948) Andrew Wyeth 



 
          

 

 

10.1.5 FRIDA KAHLO  
 
 

 

Sense esperança (1945) Frida Kahlo 
La columna trencada  (1944) Frida Kahlo 

Henry Ford Hospital (1932) Frida Kahlo 

L’arbre de l’ esperança (1946) Frida Kahlo 



 
          

 

10.1.6 CIRURGIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’operació (1912) Max Oppenheimer Home operat  (1969) Antonio López 

Open-heart surgery (1982) Leroy Neiman 



 
          

 

10.1.7 GRIP 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Autoretrat després de la grip espanyola (1919) 
Edward Much 

La tuberculosi amenaça la vida i riquesa de 
Catalunya (1922) Ramon Casas 

Propaganda soviética (1930) 

10.1.8 TUBERCULOSI 10.1.9 CÀNCER DE MAMA 



 
          

 

10.1.10 LA FAM  
 

10.1.11 SIDA 
 

 

Kevin Carter 

Anunci MTV 
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